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„Egy ember nemcsak a tetteivel árthat 

másoknak, hanem a közömbösségével 

is, és ebben az esetben is felelősség 

terheli őt.”  

John Stuart Mill 

1. Bevezetés 

 

A minden ember számára egyenlő esélyeket biztosító társadalom megköveteli a 

társadalmi érvényesülést gátló akadályok elmozdítását, egy olyan társadalmi légkör, 

kultúra kialakítását is, amelyben a sokféleség valamint a másság elfogadott és vallott 

normaként, értékként jelenik meg. Ezen elvárások alapján az ország – megyék, 

járások, települések – feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az 

esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása jól elkülöníthető fogalmak, amelyek 

egyben egymást kiegészíthető célokat jelölnek meg: az esélyegyenlőség biztosítása 

olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit lehetővé tesz az adott védett 

csoport számára is; az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, melynek 

eredményeként a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott 

lehetőségekkel. Az esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha 

mindkét cél egyszerre teljesül: az adott védett csoport tényleges résztvevővé válik.  

Az ÁROP-1.A.3-2014-0127 kódszámú pályázat a területi együttműködést segítő 

programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia című programban a 

járás 4 települése vesz részt a járási szintű esélyteremtő programterv 

megalkotásában. A pályázati programban a 2013-ban megalkotott helyi 

esélyegyenlőségi programokhoz képest a végrehajtás magasabb szintre kerül, a 

komplex program eredményeképpen a járási koordináció megvalósul.  

A program kötelező tevékenységei a következők: 

 Járási szintű együttműködések erősítése, együttműködési megállapodások 

megkötése 

 Szakmai megvalósítók bevonásával koordináció kialakítása, működtetése 

 Járási szintű felzárkózási kerekasztal működtetése 
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 Rendezvények, műhelymunkák, konferenciák keretében a járási problémák 

felvetése és javaslatok megfogalmazása 

 Járási Esélyteremtő Programterv (JEP) megalkotása  

A programban a fentieken felül a megvalósító vállalta továbbá: 

 A területi együttműködéshez, az Esélyteremtő-programterv kialakításához, 

illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását segítő 

szakértő bevonását 

 Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi 

programjaikban megfogalmazott tevékenységek megvalósítása a 

járásszékhely önkormányzat szervezésében 

Mindezen tevékenységek eredményeképpen a jelen dokumentum létrejöttét 

megelőzően több alkalommal rendezvények, kerekasztalok, műhelyfoglalkozások 

kerültek megvalósításra, ahol a JEP céljai és eszközei kijelölésre kerültek. A JEP 

ugyanakkor jövőbe mutató dokumentum, az abban foglalt intézkedések és 

programok végrehajtásához a települések a 2015-2020 időszakban jelentős uniós 

forrásbevonással számolhatnak.  

A JEP megalkotása során feltérképezésre kerültek a járás együttműködő 

településeinek helyi esélyegyenlőségi programjai, azok intézkedési tervei, egyes 

célcsoportokkal kapcsolatos járási szintű problémák pedig a felzárkózási kerekasztal 

ülésein kerültek megvitatásra. 

1.1 Az esélyteremtő programterv háttere és célja  
 

Csongrád Város megbízásából és együttműködésével készült el a Csongrádi Járás 

Esélyteremtő-programterve, amelynek megvalósitására pályázati forrásból - ÁROP-

1.A.3-2014 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 

önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”- valósult meg.  

A járási szintű együttműködés javítja a feladatok szervezésének, ellátásának 

minőségét és koordinációját, ésszerű költségfelhasználást tesz lehetővé, így 

jelentősen javulhat a költséghatékonyság és a problémakezelés színvonala. Az 

elkészült programterv a Csongrádi Járás valamennyi (4) településére kiterjed. 
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Jelen programterv legfőbb célja, olyan koncepció kidolgozása a Csongrádi Járás 

számára, amely megvalósíthatja a további „esélyteremtés” alapját, folyamatát, kijelöli 

a főbb fókuszpontokat, stratégiai irányokat, rámutat ezek előnyeire, és elemzi az 

előnyök kiaknázásához szükséges alapvető feltételeket. Az Esélyteremtő-

programterv elkészítésének további célja, hogy a járásnak legyen egy egységesen 

kidolgozott és elfogadott programterve az esélyegyenlőségi kérdésekre. 

 

A projekt további célja, hogy olyan együttműködés alakuljon ki a Csongrádi Járáshoz 

tartozó települési önkormányzatok és a helyi önkormányzatok intézményei, valamint 

a civil és gazdasági szereplők között, mely a helyi esélyegyenlőségi programokban 

foglalt társadalmi felzárkóztatás minél hatékonyabb megvalósulását szolgálja a 

járásszékhely önkormányzat koordinációs tevékenységének köszönhetően. Azonban 

nem csak az együttműködés megvalósulása fontos, hanem, hogy a projekt lezárását 

követően továbbra is fenntartható módon működjön a járási koordináció, és a 

fejlesztések valódi területi hatással bírjanak a későbbiek folyamán is. 

A járási szintű együttműködés pozitív eredményeként várható a feladatok 

szervezésének és ellátásának minőségi javulása és a költségfelhasználás 

ésszerűbbé tétele, így jelentősen javulhat a költséghatékonyság és a 

problémakezelés színvonala, a kooperáció által sikeresebben megvalósítható a 

járásban élők társadalmi felzárkózását is szolgáló együttműködések elmélyítése. A 

szakmai koordináció megvalósulása során szervezői és tanácsadói tevékenységek 

révén a települések többlet szakmai támogatáshoz jutnak. 

A projekt hathatósan elősegíti a Helyi Esélyegyenlőségi Programok intézkedési 

tervében megfogalmazott teendők megvalósítását, illetve ezek járási szintű 

összehangolását és koordinálását, ezzel pedig az esélyegyenlőség helyreállítását, 

javítását járási szinten. 

A projekt eredménye jelen járási szintre vonatkozó Esélyteremtő programterv is, 

amely kifejezetten az olyan demográfiai, szociológiai és gazdasági jellegű 

problémákra vázol fel gyakorlati megoldásokat, amelyek a járáson belül merültek fel, 

a települések együttműködését igénylik, és a problémák komplex kezelése 

szükséges. 
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A programterv kialakítását segítették a járás több önkormányzatának és az egyéb 

érintett gazdasági, illetve civil szereplők között megvalósult találkozók, továbbá az 

ezen találkozókon elindult párbeszéd.  

A projekt eredményeként továbbá megvalósulnak még az alábbiak: 

o A projekt keretében létrejön a járás érintett intézményei között egy hosszú 

távú együttműködés, amely lehetővé teszi az esélyegyenlőségi programok 

végrehajtásához szükséges koordinációt; 

o Kialakul és megerősödik a társadalmi párbeszéd a járási hivatal, a járás 

önkormányzatai, a nemzetiségi önkormányzatok, az egyházak és a civil 

szervezetek valamint a gazdasági szereplők között.  

A fentiek hatásaként hosszú távú együttműködés alakul ki az érintett 

önkormányzatok és társadalmi szervezetek között, továbbá sikeres, valamint 

fenntartható esélyegyenlőségi helyi és járási fejlesztések valósulhatnak meg a 2014-

2020 közötti programozási időszakban. A problémák komplex kezelése hatására 

javulhat az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások megszervezésének 

minősége és hatékonysága, javul az önkormányzatokba és tágabb értelemben a 

közigazgatási szervekbe vetett bizalom, erősödik a társadalmi felzárkózás és az 

esélyegyenlőség célja iránti elkötelezettség. 

 

 

1.2. Az esélyteremtő programterv felépítése és módszertana 
 

Az esélyteremtő programterv tartalmazza a járási szintű helyzetelemzést. A 

helyzetelemzés célja annak megállapítása, hogy a járásban élő hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen területi, jövedelmi, 

foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, egészségügyi mutatókkal 

rendelkeznek, és ezek alapján az adott járás milyen esélyegyenlőtlenségi 

problémákkal küzd.  

Az esélyegyenlőség pozitív befolyásolásához megerősítő intézkedéseket kell 

kidolgozni, melynek stratégiai terve az esélyegyenlőségi program. A program része a 

körültekintő, részletes helyzetelemzés, értékelés az alapelvek, célok meghatározása, 
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a továbblépés lehetőségeinek megkeresése a partnerségi megközelítés 

lehetőségének számbavételével. 

 

Jelen esélyteremtő programterv elkészítése érdekében felhasználtuk a 

kerekasztalokon és a rendezvényeken elhangzottakat, továbbá a települések által 

elkészített helyi esélyegyenlőségi programokban foglaltakat. A csoportos 

találkozókon túl személyes beszélgetéseket, interjúkat is folytattunk az érintettek 

nézeteinek mélyebb megismerése érdekébe, és a téma részletes feldolgozása 

céljából további desk-research kutatást is végeztünk. 

Kerekasztal ülések 

A programterv elkészítését megelőzően megtartott kerekasztal beszélgetések 

keretében megvitatásra kerültek a települések helyi esélyegyenlőségi programjai, az 

azok megvalósítása során szerzett tapasztalatok, a közös problémák, szinergiák és a 

megoldási alternatívák, melyek összegzése beépült ebbe a programtervbe. 

A kerekasztal találkozók során összehangolásra kerültek a térségben tervezett 

intézkedések, fejlesztések, melyek hozzájárultak a beavatkozási pontok kapcsán 

megfogalmazott megoldási alternatívák kidolgozásához. 

A programterv megvitatásra kerül és véglegesítése az érintettek véleménye alapján 

fog megtörténni, mely végleges verzió elfogadása az utolsó kerekasztal találkozón 

kerül előterjesztésre. 

Rendezvények, műhelymunkák 

A rendezvények keretében olyan témák szakmai megvitatására került sor, melyek 

lehetőséget teremtenek az érintett célcsoportok esetében a diszkrimináció 

csökkentésére, az esélyegyenlőség biztosítására. Jelen dokumentumba beépülnek a 

rendezvényeken elhangzott javaslatok, a felvetett a problémák, a bevonásra javasolt 

szervezetek, a megfogalmazott célok és az elképzelt jövőkép. 

Desk-research – HEP elemzés 

A programterv elkészítéséhez egyrészt áttekintettük a járás településeinek helyi 

esélyegyenlőségi programjait, az abban foglalt egyedi települési jellemzőket és a 

megfogalmazott intézkedési terveket. Az intézkedési tervben megfogalmazott célokat 
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célcsoportonként elemeztük, és ennek eredményét szintén beépítettük a 

programtervbe. 

Az alkalmazott módszertan segítségével a járás települései olyan szakmai 

programterv birtokába jutnak, amely egyfajta iránytűként szolgál az esélyteremtés 

irányok, a megvalósítási feltételek, illetve a konkrét lépések, tevékenységek 

meghatározásához. A programterv készítése során alkalmazott alapelvek az 

alábbiak: 

 

a) Primer és szekunder információk összhangja  

A programterv kidolgozás során egyaránt érdemes támaszkodni a szekunder 

információkra (statisztikai adatok, korábban elkészült fejlesztési (HEP) koncepciók és 

programok), ugyanakkor az elérhető szekunder információk, adatok primer 

információkkal való kiegészítése szintén indokolt.  

b) Az érintettek bevonása – széles körű egyeztetés  

A programterv kidolgozás során jelentős hangsúlyt fektetünk arra, hogy az érintettek, 

a járás önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezetinek képviselői 

befolyásolhassák a tervezési dokumentum tartalmát, érdekeiket, elképzeléseiket 

megjeleníthessék. Ezt szolgálja a részletes primer kutatás, valamint a kísérő 

egyeztetési folyamat. 

c) Gyakorlatorientált megközelítés  

A programterv elkészítése során az elméleti megfelelőség és a gyakorlati 

alkalmazhatóság egyszerre kerül figyelembevételre; törekszünk olyan programterv 

elkészítésére, amely a gyakorlatban is megvalósítható prioritásokkal rendelkezik, és 

alkalmas a közösség támogatásra. 

 

A helyzetelemzés során alkalmazott módszerek  

Az alapelvek gyakorlati alkalmazását támasztják alá a fejlesztési dokumentumban 

nyomon követhető módszerek. A helyzetfeltáráshoz, illetve az abból levonható 

következtetések megalapozásához az alábbi konkrét módszereket alkalmaztuk:  
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 Országos, megyei és járási szintű háttéranyagok, koncepciók, stratégiák 

 Egészségügyi és társadalmi adatbázisok összefoglaló helyzetértékelése  

 Szekunder információk összegyűjtése  

 Brainstorming – előzetes ismeretek, gondolatok, érzések összegyűjtésére 

 A helyi esélyegyenlőségi programok (HEP) vizsgálata  

 Kerekasztal résztvevőinek személyes tapasztalatai saját szakterületükön belül  

 Jó gyakorlatok feltérképezése 
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1.3. Az esélyegyenlőség társadalmi háttere  
 

Egy társadalmat akkor tekintünk igazán egységesnek, ha az egyes társadalmi 

státuszokat nem választják el átjárhatatlan falak, ha az egyik státuszból át lehet jutni 

a másikba, ha lehetséges köztük a váltás, ha nincsenek olyan csoportok, amelyek 

totális mértékben kirekesztődnek az erőforrásokból, a különböző (gazdasági, 

politikai, kulturális, kapcsolati stb.) tőkékből, és ha – legalább valamennyire - az 

alacsony státuszú csoportok számára is elérhetőek a mások számára könnyen 

hozzáférhető javak. 

A témakörrel kapcsolatos egyik probléma, hogy a kapcsolódó és napi szinten is 

használt fogalmak tartalma nem kellően tisztázott, így félreértésre ad lehetőséget. 

Ezt elkerülendő az esélyegyenlőséghez köthető legfontosabb fogalmakat vesszük 

sorra azzal a céllal, hogy kialakítsuk azt a „közös nyelvet”, mely segíti a mélyebb 

összefüggések feltárását is. 

Az egyenlő bánásmód elve a diszkrimináció, vagyis a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmát jelenti. Ezen elv szerint emberek vagy embercsoportok között nem lehet 

indokolatlanul különbséget tenni. A jogi szabályozás fő kérdése, hogy mi minősül 

indokolatlan különbségtételnek, hogy ki köteles megtartani az egyenlő bánásmód 

követelményét, illetve annak megsértése hogyan szankcionálható. 

Az előítélet a tényeken, a hibás vagy merev általánosításokon alapuló, előre 

kialakított feltételezés, vélemény. Az előítélet a gondolkodás gazdaságosságra 

törekvő tulajdonságának velejárója - mindenki él vele, ha nem is éppen az 

emberekkel kapcsolatosan, viszont nem azonos az előzetes ítélet fogalmával. 

Az önbeteljesítő jóslat, ha az előítéleteinek megfelelően viselkedik valaki egy adott 

személlyel vagy csoporttal hosszabb ideig, gyakori az a jelenség, hogy az adott 

egyén vagy csoport nem tud máshogyan reagálni, mint amit az előítéletek sugallnak, 

és végül beteljesíti az elvárásokat.  

A pygmalion hatás - az előbbi fogalomhoz kapcsolódik szorosan - az a kutatásokkal 

is alátámasztott jelenség, melyet oktatás terén vizsgáltak. E szerint a tanárok – nem 

feltétlenül tudatos – elvárásai és viszonyulásai diákjaik felé – nem feltétlenül 

tudatosan – olyan viselkedést eredményeznek, melyek megerősítik a diákokat vagy 
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elbátortalanítják. Önbizalmukat megtámogatják vagy csökkentik, ami nagy hatással 

van iskolai teljesítményükre is. 

A diszkrimináció modern használatban, olyan megkülönböztető bánásmód 

(cselekedet, tevékenység, kijelentés, elmulasztott tett, viselkedés), mely az egyén 

(személy) vagy a csoport esélyegyenlőségére hat. A hatása lehet negatív vagy 

pozitív, módszere pedig nyílt vagy burkolt. 

A pozitív diszkrimináció, hátrányt csökkentő megkülönböztetés csoportra, személyre 

vonatkozó jogi, adminisztratív vagy egyéb segítséget jelent, melyre a csoport vagy 

személy valamilyen szempontból a többséghez képest hátrányos helyzete ad okot. 

Indítéka a domináns egyén vagy csoport együttérzése, megértés illetve a másik fél 

követelése vagy tiltakozása a gazdasági és társadalmi igazságtalanság ellen. 

Szándéka a szolidaritás, az embercsoportok közötti gazdasági vagy társadalmi 

igazságtalanság enyhítése, vagyis az esélyegyenlőség megteremtésre. 

A pozitív diszkrimináció bizonyos esetben korlátokat állít főleg a domináns és esetleg 

a hátrányos helyzetben lévőnek, mégis az esélyegyenlőséget vizsgálva 

igazságosabb. Például ilyen egy alulképviselt csoport tagjainak segítése, 

részesülése az arányosság elvén (kvótával). 

Az esélyegyenlőség (vagy azonos lehetőségek) fogalma az emberi jogok általános 

felfogásán alapszik. Az emberek egyenlőségét hangsúlyozza nemre, fajra, 

nemzetiségre, korra, egészségi állapotra, társadalmi helyzetre stb. való tekintet 

nélkül. Az esélyegyenlőség azt jelenti, hogy nem elég kinyilatkoztatni, hogy mindenki 

egyenlő, hanem biztosítani is kell ennek az egyenlőségnek az ésszerű feltételeit. 

Minden embernek ugyanolyan lehetősége kell, hogy legyen szükségletei 

kielégítésére, törekvései és életcéljai megvalósításához. Az esélyegyenlőség tehát 

maga után vonja, hogy ahol az esélyek egyenlősége nem garantált, ott 

kompenzációs intézkedésekre van szükség.  
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 2. Stratégiák, stratégiai háttér, jogi 

iránymutatások 

 

2.1. Nemzetközi jog a diszkrimináció ellenes küzdelemben 

 

Léteznek olyan nemzetközi jogi eszközök, amelyek igénybe vehetők mind egyéni 

jogsérelmek esetén, mind pedig akkor, ha egy civil szervezet megítélése szerint a 

kormányzat nem lép fel kellő hatékonysággal a hátrányos megkülönböztetés 

jelenségei ellen. Kiemelendő az ENSZ emberi-jogi intézményrendszere, az ENSZ 

égisze alatt számos emberi jogi tárgyú szerződés született, ezek 4 fő csoportja: 

1. Általános kereteket jelentő szerződések és dokumentumok 

 Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (csak ajánlás jellegű, de fontos - 1948-

ban fogadták el) 

 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1976. évi 8. tvr. 

hirdeti ki nálunk) 

 Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 

(1976. évi 9. tvr.) 

2. Diszkrimináció tilalmát kimondó szerződések 

 Faji megkülönböztetés kiküszöböléséről szóló egyezmény (1969. évi 8. tvr.) 

 Apartheid tilalmáról szóló egyezmény (1976. évi 27. tvr.) 

 UNESCO egyezmény az oktatási diszkrimináció ellen (1960. december) 

 Nőkkel szembeni megkülönböztetés felszámolásáról szóló egyezmény (1982. 

évi 10. tvr.) 

3. A menekültek, hontalanok és egyéb migránsok helyzetére vonatkozó 

rendelkezések 
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4. Specifikus helyzetű csoportokra és specifikus kérdésekre vonatkozó 

egyezmények: 

 Egyezmény a gyermek jogairól (1989, 1991. évi LXVI. tv.) 

 A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés vagy 

bánásmód elleni egyezmény (1984, 1988. évi 3. tvr.) 

 

2.2. Európai Unió jogi szabályozása 
 

Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényegesebb 

szempontjai az Európai Közösség alapító egyezményének 6. cikkelyében (tilalom 

nemzeti hovatartozás miatti diszkriminációról) valamint a 119.cikkelyében (a nők és 

férfiak egyenlő bérezése) vannak lefektetve. Ezek az alapelvek minden területen 

alkalmazandók, különös tekintettel a gazdasági, társadalmi, kulturális és családi 

életre. Ahhoz, hogy az esélyegyenlőség elve a gyakorlatban is érvényesülhessen, 

szükség lehet ún. pozitív megkülönböztető intézkedésekre is. 

Az Amszterdami szerződés hatálybalépésével egy új, a diszkrimináció tilalmáról 

szóló 6/A cikkely erősíti meg az esélyegyenlőség elvét. Ezen új cikkely célja, hogy a 

Tanács megtehesse a szükséges intézkedéseket mindennemű, a nembeli, a faji, az 

etnikai hovatartozáson, a koron, a vallási, a lelkiismereti, és a szexuális érdeklődésen 

alapuló diszkrimináció leküzdése érdekében. 

 

2.3. Magyar jogszabályok és belföldi stratégiák az 

esélyegyenlőséghez kapcsolódóan 
 

A társadalmi felzárkózás, különösen annak minél hatékonyabb elérése rendszeresen 

szerepel a vonatkozó szakpolitikai dokumentumokban. A projekt szervesen 

illeszkedik a releváns hazai és európai uniós szakpolitikákhoz, a „Területi 

együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia 

régiókban” ÁROP 1.A.3.-2014” pályázati programjában is részletesen kifejtésre 



16 

 

került, melyhez képest a stratégiai környezet nem változott, így annak elemeit jelen 

dokumentum összeállításakor is felhasználtuk. 

 

Államreform Operatív Program 

Az Államreform Operatív Program1 célja a rendelkezésre álló erőforrások optimális 

felhasználásával a közigazgatási rendszer teljesítményének és azon keresztül a 

szolgáltatások színvonalának emelése. Ezt a célt három prioritás fejlesztéseivel 

kívánja elérni az operatív program, amelyből az első prioritás a „Folyamatok 

megújítása és szervezetfejlesztése” címet viseli. Ezen prioritás célja a 

költséghatékonyabb és eredményesebb közigazgatási működés megteremtése. Ez 

akképp illeszkedik a Csongrádi Járás céljaihoz, hogy részét képezi a társadalmi 

felzárkózás érdekében eredményesebb, hatékonyabb és befogadóbb szervezetek 

kialakítása, a kulcsfontosságú partnerekkel való közös gondolkodás, valamint a 

közszolgáltatások minőségének javítása. A területi együttműködésre alapozó, 

eredményesebben működő közigazgatás elérése az eljárások és folyamatok 

korrigálása révén valósul meg. 

A projekt beavatkozásai támogatják a 2014-2020-as programozási időszak operatív 

programjai keretében tervezett fejlesztések sikeres megvalósulását is, amelyekben a 

felzárkózási/esélyegyenlőségi fejlesztések esetében kiemelt figyelmet kap a helyi 

esélyegyenlőségi programok intézkedési tervében rögzített mutatók pozitív irányú 

változása és az ezek érdekében végzett tevékenységek támogatása. A projekt által 

lehetőség nyílik a szolgáltatások térségi szintű megszervezésére, hatékonyabbá 

tételére. Erre kiemelten a társadalmi felzárkózás érdekében az oktatás-képzés, a 

szociális és egészségügyi ellátások, valamint a foglalkoztatás területén van 

lehetőség. 

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó operatív programok közül elsősorban az 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), valamint a járás 

agrárjellegéből eredően a Vidékfejlesztési Program (VP) külön kiemelendő. 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

                                                        
1 

http://palyazat.gov.hu/download/41413/%C3%81llamreform%20Operat%C3%ADv%20Program

%28hat%C3%A1lyos%202012.01.%2001-t%C5%91l%29.pdf 
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Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program2 (EFOP) öt prioritást fogalmaz 

meg. Beavatkozásai főként a társadalmi kohézió erősítését szolgálják. Megállapítja, 

hogy a szegénység elleni küzdelem összetett, nagy fejlesztési igényű kihívás, amit 

csak több operatív program tud együttesen megoldani. Ezért speciális foglalkoztatási 

és gazdaságfejlesztési eszközök szükségesek a leghátrányosabb helyzetű 

térségekben, ehhez az általánostól eltérő megközelítés szükséges. Végső soron egy 

területileg integrált felzárkóztatási programra is javaslatot tesz. A komplex program 

magába foglalhatna EFOP-, VP-, GINOP- és TOP-finanszírozta tevékenységeket is. 

Az EFOP pénzügyi kerete a teljes Magyarországra jutó uniós támogatás 11,8%-a. Az 

EFOP-on belül a 9. tematikus célkitűzéshez kapcsolható prioritástengelyekre jut az 

EFOP forrásainak jelentős része (53,2%). Mind az EU 2020 indikátorok, mind 

társadalmi oldalról a szociális problémákra, a romák helyzetére fokuszáló befogadó 

társadalom kialakítása, erősítése a legfőbb kihívás. 

Az EFOP hozzájárulhat egy kedvezőbb képzési szerkezet kialakításához, illetve a 

mezőgazdasági szaktudás elmélyítéséhez, ezáltal pedig a tartós munkanélküliségből 

való kitöréshez, továbbá a külterületi népesség integrációjához. 

 

Vidékfejlesztési Program 

A vidéki térségek általános jellemzői (pl. képzettek alacsony aránya; értékesítési 

problémák; kedvezőtlen gazdasági mutatók) részben a csongrádi járás térségében is 

jelentkeznek. 

A Vidékfejlesztési Program3 hat prioritást határoz meg. A kijelölt prioritások közül az 

1. (3%), a 3. (3%) és az 5. (5%) a forrásarány tekintetében a legkisebb, míg a 2. 

prioritás jelenleg 42%-os arányával előreláthatólag a legnagyobb jelentőségű lesz a 

következő ciklusban. 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által adott lehetőséggel 

élve a magyar VP a hat prioritás mellett két tematikus alprogramot is tartalmaz, ezek: 

fiatal gazdálkodók alprogram és rövid ellátási lánc tematikus alprogram. E programok 

                                                        
2 

http://palyazat.gov.hu/download/53462/Emberi%20Erő forrás%20Fejlesztési%20Operatív%20Pr

ogram.pdf 
3 http://palyazat.gov.hu/download/54181/VP_elfogadott%20verzió_0810.pdf 
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különös jelentőséggel bíró területek sajátos szükségleteivel foglalkoznak és több 

prioritás megvalósítását szolgálhatják. 

A VP él a LEADER módszertant újabb szintre emelő közösségvezérelt helyi 

fejlesztések (CLLD) eszközével, mely a program valamennyi prioritásához 

kapcsolódik. 

A VP elsősorban a szociális gazdaság és az öntözési célú fejlesztések terén 

jelenthet kiemelkedő forrásszerzési lehetőséget. A társadalmi integrációs 

problémákat nagymértékben képesek orvosolni a munkahelyteremtést ösztönző 

beavatkozások. 

 

EU 2020 

A 2014-2020 közötti kohéziós politika irányvonalát alapvetően határozza meg az 

EU2020, az EU intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést elősegítő stratégiája. 

Az Európa 2020 célkitűzéseihez4  (kiemelt céljaihoz) jelen projekt számos ponton 

illeszkedik: 

 A 20–64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie: a tartós 

munkanélküliség orvoslására, a mezőgazdasági szaktudásra és a munkaerő-

piaci szempontoknak nem megfelelő képzési szerkezet megváltoztatására 

fejlesztési elképzelések építendők. 

 Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket 

(ideértve megfelelő körülmények között a kibocsátás 30%-kal történő 

csökkentését): a járás térségében a megújuló energia, kiemelten a 

geotermikus energia komplex (foglalkoztatás-bővítő mezőgazdasági, 

turisztikai stb.) hasznosítása ajánlott, és előtérbe kell helyezni a fenntartható, 

a szociálisan rászorulók szempontjait érvényesítő energetikai megoldásokat. 

 Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy 

az ifjabb generáció 40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel: a 

mélyszegénységben élő családok gyermekei és a sajátos nevelési igényű 

tanulók szempontjából kiemelt jelentőségű. 

                                                        
4 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_hu.htm 
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 20 millióval csökkenteni kell az EU-ban a szegénység kockázatának kitett 

lakosok számát. A térségben meglévő foglalkoztatási és szociális potenciál 

(összehangolt akciók megvalósításán keresztül) megteremti a lehetőségét a 

szegénység felszámolásának. 

 

Nemzeti Reform Programok 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten 

a Nemzeti Reform Programok 5  jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év 

áprilisában, a stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A 

Nemzeti Reform Programok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott 

nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat 

teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok 

azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, valamint 

hogy mindennek milyen költségvetési vonzatai várhatóak. A Nemzeti Reform 

Program az esélyegyenlőségi célcsoportok szempontjából közvetlen jelentőséggel 

bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett a foglalkoztatás, oktatás és társadalmi 

felzárkózás területén. 

 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) 6  az Európai Bizottság által 

2011-ben jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 

2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység 

elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózás-politikát helyezi középpontba, 

emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok 

megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából 

meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos 

helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, 

egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a 

többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a 

gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az 

                                                        
5 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_hungary_hu.pdf 
6 http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Strat%C3%A9gia.pdf 
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egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. Beavatkozási 

területeihez szorosan illeszkedik a projekt, mint gyermek jól-lét, oktatás-képzés, 

foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás és bevonás, szemléletformálás, a 

diszkriminációs jelenségek elleni küzdelem. 

 

Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia 

A stratégia7 szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a gyermekek 

és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden 

gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, 

akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözés a legjobban korlátozza 

fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus 

megszakításának szükségessége, mely a gyermekek és a társadalom közös távlati 

érdeke. 

 

Roma Integráció Évtizede Program 

Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program 

Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot8. A jogszabály a Kormány 

feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves 

időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen 

(oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód 

érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén 

határoz meg átfogó célokat, a célokhoz pedig konkrét feladatokat. A nemek közötti 

esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz 

kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. A romák 

és/vagy mélyszegénységben élők célcsoportja érdekében tervezett tevékenységek 

jól illeszkednek a programhoz. 

 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

                                                        
7 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007–

2032; http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110123.156139 
8 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110534.221278 
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Az Országgyűlés 2009-ben fogadta el a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült 

dokumentumot (88/2009. (X. 29.) OGY határozat) 9 . A Stratégia az ifjúsági 

korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-2024 időszakra 

vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, 

megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, 

valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A stratégia horizontális céljai 

terén az esélyegyenlőség elősegítésén keresztül, specifikus céljai terén pedig az 

ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi integrációjához szükséges környezet 

fejlesztésén keresztül kapcsolódik jelen projekt. 

 

Helyi esélyegyenlőségi programok 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 10  31. § (1) bekezdésének értelmében, minden települési 

önkormányzat öt évre szólóan fogad el helyi esélyegyenlőségi programot, melyet ezt 

követően kétévente áttekint, és szükség esetén felülvizsgál. Ez a helyi szinten 

kidolgozandó és megvalósítandó stratégiai program a hazai és uniós pályázatokon 

való részvétel egyik feltétele. A programokban szükséges helyzetelemzést készíteni 

a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – mint romák és/vagy 

mélyszegénységben élők, gyermekek, idősek, nők és fogyatékkal élők – oktatási, 

lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, valamint intézkedési 

tervbe kell foglalni a feltárt problémák kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A járás minden települése rendelkezik helyi esélyegyenlőségi 

programmal, melyek fontos kiindulási- és viszonyítási pontot képeztek jelen járási 

szintű esélyteremtő programterv elkészítéséhez. 

 

Jogszabályi keretrendszer 

Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az esélyegyenlőség kapcsán 

felmerülő kérdések szabályozási kereteit a következőkben felsorolt jogszabályok 

határozzák meg. 

Magyarország Alaptörvénye 

                                                        
9 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125558.227158 
10 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76310.294675 
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Az Alaptörvény XV. cikk (1-5) bekezdései szerint 

 „A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.” 

 „Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, 

nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más 

vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb 

helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.” 

 „ A nők és férfiak egyenjogúak.” 

 „Magyarország esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel 

segíti.” 

 „Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az 

időseket és a fogyatékkal élőket.” 

 

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról (továbbiakban: Ebktv.) 

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény 31. § (2) bekezdése lehetőségként 

fogalmazza meg a települési önkormányzatok részére azt, hogy a helyben élő, 

hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javítása céljából esélyegyenlőségi 

programot fogadjanak el. Az alapelvek között szerepel a megelőzés- és az 

állapotmegtartás fontossága, a fogyatékos emberek szükségleteinek sajátosságaira 

kiterjedő figyelem, az egyenjogúság feltételeinek megteremtése és a hátrányok 

kompenzációjában való állami kötelezettségvállalás. 

A törvény megfogalmazza a fogyatékos emberek körét: érzékszervi sérültek, 

beszédbeli nehézségekkel küzdők, mozgáskorlátozottak és értelmi fogyatékosok. 

A helyi esélyegyenlőségi program (HEP) elkészítését is e törvény előírásai alapján 

kellett elvégezniük a településeknek, és ezek a programok nagyon fontos alapját 

képezik jelen esélyteremtő programtervnek. 

A HEP-ek elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási 

rendeletei tartalmazzák:  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A 

helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és 
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 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 

2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet. 

Az Ebktv. 2010. május 1-jén hatályba lépett 63/A. §-a rendelkezett a helyi 

esélyegyenlőségi programról. A rendelkezés értelmében a helyi önkormányzat, 

valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 

programot fogad el, melyet 2 évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell 

vizsgálni. 

A rendelkezést a 2011. évi CLXXIV. törvény módosította, így az esélyegyenlőségi 

programra vonatkozó szabályozás az Ekbtv. 31. §-ába került át.  

 

321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok 

elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

A települési önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program 

helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. A helyzetelemzésben meg kell 

határozni a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a 

mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők teljes 

lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális 

és területi mutatóit, az adott település esélyegyenlőtlenségi problémáit. 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésében résztvevők képzését végző szerv a 

Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI).  

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

részletes szabályairól 

A rendelet meghatározza azoknak a részletes adatoknak a körét, melyet kötelezően 

be kell építeni a HEP-be.  

A HEP megalkotás során különös figyelmet kellett fordítani: 

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

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

(továbbiakban: Szt.) 
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 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 

IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 

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

nemzetiségi törvény) 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

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

Törvény (továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – 

törvény keretei között önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, 

együttműködési készség erősítését szolgálja az a felhatalmazás, amely szerint a 

képviselő-testület – törvényi felhatalmazás alapján – egyes közszolgáltatások 

igénybevételét rendeletében feltételekhez kötheti. A helyi önkormányzat által hozott 

szabályozást érintő kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (2013. január 1-étől hatályba lépő) rendelkezik.  

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

Szt.)  

A törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak 

megállapítását, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony 

főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel 

kapcsolatos feladat- és jogkörét. 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 

A törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások 

rendszertét, formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások 

megállapításával és folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási 

szabályokat. 
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A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (a továbbiakban: Flt.) 

A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog 

gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az 

álláskeresők támogatásának biztosítása. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv.  

A törvény célja a nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük 

ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak széleskörű 

biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a 

magyarországi nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a 

nemzetiségek védelme érdekében. 

Számos további jogszabály érinti az esélyegyenlőség egyes területeit: 

 2012. évi I. törvény, a Munka Törvénykönyve 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti 

munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását 

követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az 

ösztöndíjas foglalkoztatásról 

 2000. évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos 

megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 

42. ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről 

 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról 

 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról 

 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 

költségvetési támogatásokról 

 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és 

eljárásának részletes szabályairól 
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 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, a súlyos fogyatékosság minősítésének és 

felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának 

szabályairól 

 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet családok támogatásáról szóló 1998. évi 

LXXXIV. törvény végrehajtásáról 

 

Az Irányelvek átültetését szolgáló Esélyegyenlőségi törvény alapjaiban reformálta 

meg a magyar diszkrimináció-ellenes rendszert. Egységessé tette a különböző 

jogágak diszkrimináció-ellenes rendelkezéseit; bevezette a diszkriminációt 

megvalósító magatartások (közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, 

megtorlás, szegregáció stb.) definícióit. Létrehozta a hátrányos megkülönböztetés 

ellen fellépni hivatott egységes hatóságot az Egyenlő Bánásmód Hatóságot; 

kiterjesztette a bizonyítási teher megfordításának kötelezettségét szinte minden 

diszkriminációs ügyre; végül pedig megteremtette annak lehetőségét, hogy a civil 

szervezetek a közérdekű igényérvényesítés keretében fellépjenek az olyan 

diszkriminatív megnyilvánulások ellen, amelyeknek nincs egyénileg azonosítható 

áldozata.  

 

Az egyenlő bánásmód területét érintő legfontosabb jogszabályok 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról  

 2011. évi CXCIX. törvény - a közszolgálati tisztviselőkről 

 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Tanácsadó Testületének állásfoglalásai és 

jogszabály alkotási javaslatai 
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 309/1/2011. (II.11) TT. sz. állásfoglalás az akadálymentesítési 

kötelezettségről 

 309/2/2011. (III.25.) TT. sz. állásfoglalás az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. hatályáról 

 288/1/2010. (II.11.) TT. sz. állásfoglalás a 362/2004. (XII.26.) Korm. 

Rendelet 2009. október 1. napjától hatályos 14/B. §-ának eljárásjogi 

értelmezéséről 

 288/4//2010. (VI.21.) TT. sz. állásfoglalás az európai uniós jog 

hatályosulásával kapcsolatos kérdésekről 

 288/2/2010. (IV.9.) TT. sz. állásfoglalás az egyéb helyzet 

meghatározásával kapcsolatban 

 384/5/2008.(IV.10.) TT. sz. állásfoglalás a zaklatás és a szexuális 

zaklatás fogalmáról 

 384/4/2008. (III.28.) TT. sz. állásfoglalás a bizonyítási kötelezettség 

megosztásával kapcsolatban 

 384/3/2008. (II. 27.) TT. sz. állásfoglalás a megtorlás fogalmáról 

 384/2/2008. TT. sz. állásfoglalás az egyenlő értékű munkáért egyenlő 

bér elvéről 

 2/2007. (III.23.) TT. sz. állásfoglalás az egyenlő bánásmód 

követelményéről a közoktatásban 

 1/2007. TT. sz. állásfoglalás az állásinterjún feltehető munkáltatói 

kérdésekről 

 10.007/2/2006. TT. sz. állásfoglalás arról, hogy a hitelintézetnek 

minősülő jogi személyeknek a hitelintézeti törvény hatálya alá tartozó 

jogviszonyaira kiterjed az Ebktv. hatálya 

 10.007/3/2006. TT. sz. állásfoglalása az akadálymentesítési 

kötelezettségről 

 A Tanácsadó Testület jogszabály módosítási javaslata a 

fogyatékossággal élőket érintő ésszerű alkalmazkodás 

követelményének kodifikálására 

 A Tanácsadó Testület jogszabály módosítási javaslata a munkaköri 

orvosi alkalmassági véleményekkel kapcsolatos jogorvoslati 

lehetőségre vonatkozóan 
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3. Csongrádi járás és településeinek bemutatása 

 

A Csongrádi Járás Csongrád megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, 

melynek székhelye Csongrád. Területe 339,24 km², népessége 22 633 fő, 

népsűrűsége 67 fő/km² volt a 2012. évi adatok szerint. Egy város (Csongrád) és 

3 község tartozik hozzá.  

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csongr%C3%A1d_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csongr%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
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Település Rang 

(2013. július 15.) 

Kistérség 

(2013. január 1.) 

Népesség 

(2014. január 1.) 

Terület 

(km²) 

Csongrád  járásszékhely város Csongrádi 17 255 173,89 

Csanytelek  község Csongrádi 2 840 34,71 

Felgyő  község Csongrádi 1 251 76,73 

Tömörkény község Csongrádi 1 784 53,91 

 

2013. január 1-jétől Magyarországon 30 év után újra alakult a járási rendszer. A 

járások kialakításáról, valamint egyes, ezzel összefüggő törvények módosításáról 

szóló 2012. évi XCIII. törvény több mint 80 db törvényi szinten szabályozott 

államigazgatási feladatot határozott meg a járások számára. Az új 

feladatmegosztásnak köszönhetően az összes államigazgatási feladat 40 %-a került 

az államot képviselő járási hivatalhoz, amelyeknek a nagy részét eddig a jegyző látta 

el.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csongr%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csanytelek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Felgy%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6m%C3%B6rk%C3%A9ny
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Csongrád járás, Forrás: járástérkép.hu 

 

 

A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten 

intézendő államigazgatási feladatok ellátása. Így valósul meg az államigazgatási és 

az önkormányzati feladatok szétválasztása, a járások kizárólag államigazgatási 

területi egységet jelentenek. 

 

A járási hivatal vezetője a járási hivatalvezető, akit a kormánymegbízott javaslatára a 

közigazgatás-szervezéséért felelős miniszter nevez ki és menthet fel. 

3.1. Csongrád város 
 

Csongrád a Tisza jobb partján, a Körös torkolata (Körös-torok) alatt fekszik. 

Megközelíthető közúton Kiskunfélegyháza (Gátér) és Szentes felől a 451-es úton, 

valamint alsóbbrendű utakon Szeged (Felgyő), Csépa és Tiszaalpár felől. Vasúton 

megközelíthető Kiskunfélegyháza és Szentes felől a 147-es számú vasútvonalon. A 

20. század első felében kisvasút kötötte össze Felgyővel. Tiszai átkelőhely, közúti és 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6r%C3%B6s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiskunf%C3%A9legyh%C3%A1za
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1t%C3%A9r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentes
http://hu.wikipedia.org/wiki/451-es_f%C5%91%C3%BAt_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeged
http://hu.wikipedia.org/wiki/Felgy%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A9pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszaalp%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiskunf%C3%A9legyh%C3%A1za
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentes
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiskunf%C3%A9legyh%C3%A1za%E2%80%93Szentes%E2%80%93Orosh%C3%A1za-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csongr%C3%A1d%E2%80%93felgy%C5%91i_Gazdas%C3%A1gi_Vas%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentes%E2%80%93csongr%C3%A1di_k%C3%B6z%C3%BAti_Tisza-h%C3%ADd
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vasúti híd köti össze Szentessel, valamint pontonhíd Csépával. Az M5-ös autópálya 

mintegy 25km-re húzódik a várostól. 

Közigazgatásilag a Dél-Alföldi Régióban, Csongrád megyében, a róla elnevezett 

csongrádi térségben található, annak központja. 

A település számos természeti és épített környezeti értékkel büszkélkedhet. A 

Csongrádi Gyógyfürdő és Strand vize mozgásszervi és idegrendszeri betegeknek is 

ajánlott. A város környékén a síkvidéki fekvése ellenére számos természeti érték 

vonzza a kirándulókat. Ezek közül talán a legnevezetesebb a Körös folyó torkolatával 

átellenben fekvő homokpad, a Körös-torok. A Tisza nyári alacsony vízállása idején a 

homokpad szárazra kerül, a finom szemű folyami homokon évtizedek alatt a környék 

legnagyobb szabad strandja alakult ki. A Körös-torokban évek óta nagy sikerrel 

rendezik meg a Körös-toroki Napok nevű strandfesztivált, amely a legnagyobb ilyen 

jellegű rendezvény a Dél-Alföldön. A strand környezetében összefüggő nyaraló- és 

szórakozónegyed jött létre. Csongrád városa körül számos természeti látnivaló 

vonzza a természetjárást kedvelő turistákat. Csongrádot a Körös-torok mentén és a 

Tisza-hídon átvezető kerékpárút köti össze a szomszédos Szentessel, amely 2006-

os megnyitása óta komoly idegenforgalmi attrakcióvá vált. A Tisza várossal átellenes 

partján lévő nagyréten tanösvények hálózatát alakították ki.  

Csongrád gazdasága sokszínű. A város elhelyezkedése, makrokörnyezetének 

gazdagsága, kedvező feltételeket nyújt a hagyományos mezőgazdasági és ipari 

tevékenységhez éppúgy, mint az idegenforgalom, a szolgáltatás fejlődéséhez. A 

mezőgazdaságban még mindig meghatározó a szántóföldi gabona- és 

takarmánytermesztés, az olajos magvak termelése. Tartós és sikeres ágazat 

maradhat a szőlészet és a borászat, és jók az adottságok a térségben (Felgyő, 

Bokros, Csanytelek, Tömörkény) a zöldség- és virágtermesztésre is.  

Termelésben és foglalkoztatásban is igen jelentős Csongrádon a fémfeldolgozás, 

légtechnikai berendezések gyártása. 

Jól egészíti ki Csongrád gazdaságát az idegenforgalom és a szolgáltatás. A 

kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek száma jelentős, de a nívós szállodai 

férőhely, szórakozóhely nagyon kevés. A városi gyógyfürdő és strand, a Körös-toroki 

szabad strand, a "belváros" műemlékileg védett népi építészeti épületegyüttese és a 

város más idegenforgalmi értékei jó alapok a turizmus fejlődéséhez, de további 

befektetésekkel szükséges javítani a feltételeket. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentes%E2%80%93csongr%C3%A1di_vas%C3%BAti_Tisza-h%C3%ADd
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentes%E2%80%93csongr%C3%A1di_k%C3%B6z%C3%BAti_Tisza-h%C3%ADd
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentes
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Jelentős számú lakosság él a városon kívüli külterületi, tanyás részeken. A külterület 

nagysága 17.395 hektár. A tanyák jellemzője, hogy sok a nem lakás célú épület. 

Jellemzően sok az egyedül élő idős ember, vagy a nagycsaládosok költöznek ki, 

ebből is adódik, hogy a lakosság korösszetétele vegyes.  

 

3.2. Csanytelek Község  
 

A földrajzi fekvés volt a legfőbb ok, hogy a történelem előtti kor emberei állandóan 

lakóhelyül választották Csanytelek területét, amely a királyság megalapításától 

kezdve a koronauradalmakhoz tartozhatott, központja Csongrád vára volt. A falu 

későbbi birtokosa, a garamszentbenedeki apátság, I. Géza királynak köszönheti 

alapítását. Csanytelek a nagy távolság ellenére is tulajdona maradt a 

szerzetesrendnek a XV. század közepéig, valószínűleg a Mátyás király által 

foganatosított birtokcsoportosításokig. Az apátság alapító oklevelében szerepel 

először a falu neve Chonu névalakban. A későbbi oklevelek, amelyeket királyaink 

minden században újbóli megerősítés céljából kiadtak az új birtokosok részére, 

mindig más formában említik a falut (Chonu, Chani, Chano, Chantelek). A 

tatárjárásig jól fejlődött a falu úgy népességben, mint gazdaságilag, a XVIII. század 

elején már meglévő temploma értékes bizonyíték arra, hogy elég népes hely. A 

tatárjárás mintha pontot tett volna a falura, a falu élete közel másfél századra 

elnémult, még 1421-ben is néptelenül álló pusztaság volt. Egy 1559-es 

adóösszeírási okirat szerint a falu egy Ali Pir nevű török lovaskatona hűbérbirtoka 

volt. A török pusztítások Gyula ostroma alkalmával elérték a falut, amely ezután 

éveken át pusztán állott. A Szendrődön tartott 1649. évi részleges gyűlésen rácoktól 

lakott falunak van feljegyezve. Az 1848-as forradalom szele Csanyt is elérte. A 

szabadságharcot követően a község népessége jelentős növekedésnek indult. 

 

Csanytelek  az ország leghosszabb faluja (7km), a Csongrádi kistérségben, 

Csongrád megye északnyugati részén, a Tisza magyarországi szakaszának alsó 

folyásánál – Budapesttől 154 km-re, Szegedtől 38 km-re, Csongrádhoz 15 km-re 

helyezkedik el. A községet keletről a Tisza, nyugatról Tömörkény község, északról 

Felgyő község, délről Baks község határolja. Területe 34,71 km2.  
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A közlekedési infrastruktúra, a létesítmények jelentős részének kiépítettsége, 

szerkezete, illetve műszaki állapota – túlnyomó többségben – nem megfelelő, s ez 

korlátozza az adottságok kihasználását. A Csanyteleket érintő, Csongrádi térség 

közúti ellátottsága mind a főközlekedési, mind a térszerkezeti mellékutak 

szempontjából kedvezőtlen. A kistérségben sem autópálya, sem autóút, sem I. rendű 

főútvonal nincs. A fő közlekedési tengely az É-D irányú, 4519. számú Csongrád –

Felgyő – Csanytelek - Szeged mellékút, amelynek jelentősége a kistérségen belüli 

kapcsolat, illetve a megyeszékhely elérhetősége tekintetében kiemelkedő. A 

települést három irányból is meg lehet közelíteni, távolsági és helyközi 

autóbuszjárattal 36 település érhető el átszállás nélkül. Vasútállomással nem 

rendelkezik a település, helyi tömegközlekedés szintén nincs. Hiányosságot jelent – 

elsősorban az autóbusszal jár mellékútvonalakon – az elégtelen burkolatszélesség, 

és a felületi hibák.  A települési önkormányzati úthálózat kiépítettsége igen alacsony 

(70%) a megyében a legalacsonyabbak között van, pedig csapadékos időjárás 

esetén a burkolatlan utak gyakran járhatatlanok. Megjegyzendő, hogy Csanytelek 

lakott területének nagy része külterülethez tartozik, így a valós a lakott terület 

úthálózatának kiépítettsége ennél is alacsonyabb. A lakosság 30%-a burkolatlan utak 

mellett él. A külterületi földúthálózat kezelési, fenntartási, karbantartási feladatait – 

források nélkül – az önkormányzat látja el, mely csapadékos időjárás esetén, szinte 

megoldhatatlan feladatot jelent.  

 

A település lakónépessége csökkenő tendenciát mutat. Megállapítható, hogy a nők 

aránya a férfi állandó népességhez viszonyítva magasabb.  A népességalakulás 

tényezői közül a születések száma rendre elmarad a halálozásokétól, s a jellemzően 

negatív vándorlási különbözet is hozzájárul a lassú népességvesztéshez. A 

születések számának hosszan tartó csökkenése, a gyermekkorúak arányának 

csökkenéséhez, az időskorúak arányának növekedéséhez, azaz a népesség 

elöregedéséhez vezet.  

 

A község legnagyobb vonzerejét csodálatos természeti környezete jelenti. Az ide 

látogató embereket a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzethez tartozó Csaj-tó és a tiszai 

ártér rendkívül gazdag madár- és érdekes növényvilágával, a Tisza folyó pedig 

szabad strandjával ejti rabul.  
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3.3. Felgyő község 
 

A török uralom után a gróf Károlyiak majorokat építettek. Ezekből az uradalmi 

majorokból hozták létre az önálló falut 1948-ban. A Felső-major volt 1965-ig a 

település központja, itt minden intézményt az uradalmi lakásokban alakítottak ki. 

Az 1960-as évek elején 2,5 km-el távolabb kezdett épülni egy teljesen új faluközpont 

a puszta közepén. Ma már egy szép, rendezett, infrastrukturálisan jól ellátott 

kisközség fogadja az idelátogatókat, ahol önkormányzati hivatal, általános iskola, 

óvoda, könyvtár, orvosi rendelő, posta, gyógyszertár, takarékszövetkezet, és üzletek 

szolgálják a lakosság igényeit. 1993-ban felépült az új Szent István Templom a 

Gedahalom mellett. 

Felgyő Csongrádtól mintegy 5 km-re, valamint 30 km-re Kiskunfélegyházától dél-

keletre fekszik.  Közúton megközelíthető Budapest irányából az M5-ös autópálya, az 

542. számú és 451. számú főutakon, Csongrád irányából pedig a 451-es számú 

úton.  

A település jogállása község, melynek területe jelenleg 7678 hektár (belterület 117, 

külterület 7561 hektár). 

 

3.4. Tömörkény község 
 

A település nevét elsőként 1326-ból származó okleveleken fedezhetjük fel Temerken 

néven. Ekkor azonban a település nem a jelenlegi helyén terült el, hanem a Tisza 

folyó mentén, s fontos átkelő- és vámhely volt. A törökökkel folytatott csaták során a 

település a 17. századra teljesen elpusztult, elnéptelenedett.  

 

A 19. században a község jelenlegi területen elkezdett növekedni a tanyák száma, s 

a század második felére a Mindszenthez tartozó település mintegy 2.000 lakosú 

tanyavilággá duzzadt. A tanyákból elkezdett kialakulni a falu, majd 1893-ban 

elszakadva Mindszent településtől létrejött az új Tömörkény falu. A 20. század elején 

Csongrád vármegye csongrádi járásához tartozik a település. 
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Tömörkény Község Csongrád megyében fekszik, mintegy 20 km-re 

Kiskunfélegyházától dél-keletre, Pálmonostora és Csanytelek Községek között. 

Közúton megközelíthető Budapest irányából az M5-ös autópálya és 5-ös számú 

főutakon, Csongrád irányából pedig a 451-es számú úton. 

A település jogállása község, melynek területe jelenleg 54 km2, s a Csongrádi Járás 

tagja. 

 

 

 

4. Az esélyegyenlőségi programterv hátrányos 

helyzetű csoportjainak bemutatása  

 

4.1. A romák és mélyszegénységben élők esélyegyenlősége 
 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és 

gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben 

mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység 

kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a munkahelyek 

megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem 

kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem 

tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz 

történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A járás települései e 

tekintetben illeszkednek az országos tendenciához: az állami munkahelyek, 

gazdaságok, nagy vállalatok (pl: Tisza Bútorgyár, Fűtőber, Mirköz) megszűnése a 

munkahelyek többségének megszűnését is jelentette. 

A mélyszegénységben élők legnagyobb problémája az alacsony jövedelmi szint, 

illetve az, hogy ezzel az alacsony jövedelemmel nem átmenetileg, néhány hónapig, 

hanem akár évekig, évtizedekig is számolniuk kell. Az alacsony jövedelem oka 

többféle lehet. A tartós munkanélküliek kizárólag az önkormányzat által folyósított 

ellátásokban, illetve a közmunkában bízhatnak. A járásban kevés munkahely van, 

amely foglalkoztatni tudná az eltérő szintű végzettséggel rendelkező lakosságot. Fő 
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foglalkoztatóként az önkormányzatok szerepe erősödik a közmunka programok 

révén. 

A járás településein élő roma populáció száma alacsony, járási szinten azonban 

szükséges foglalkozni a romák esélyegyenlőségének problémakörével. A 

szegénységük oka és következménye a tartós munkanélküliség, számuk nem 

csökken. A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése jellemző. A 

mélyszegénységben élők egészségügyi állapota elmarad az országos átlagtól. A 

digitális írástudás hiánya akadályozza a munkanélküliek munkaerő-piacon történő 

elhelyezkedést. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az 

életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi 

szolgáltatások területén, valamint a hátrányos helyzetű térségekben és települések 

perifériáján növekvő és újonnan kialakuló rossz lakhatási körülmények. Ezért 

Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani 

a szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági 

versenyképesség javításától.  

Főbb beazonosított problémák: 

 szakképzetlen, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező munkanélküliek 

száma magas 

 tartós munkanélküliség következménye a szegénység 

 hátrányos helyzetek öröklődése generációkon át, életvezetési problémák 

 mélyszegénységben élők/romák kulturális lehetőségeinek hiánya 

A problémák kapcsán az alábbi helyi intézkedési javaslatok kerültek 

megfogalmazásra: 

 oktatás fejlesztése, képzési lehetőségek felkutatása, képzéseken való 

részvétel elősegítése; 

 életvezetési tréningek szervezése; 

 pályaválasztási / pályaorientációs tanácsadás. 

 

4.2. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
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A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi 

helyzetéből, család széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából 

adódó veszélyeztetettség megemelkedett. A hátrányos, és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek száma megemelkedett. 

A gyermekek korai fejlesztése amennyiben nem oldható meg a települések oktatási 

intézményein belül, tovább javasolhatják őket Pedagógiai szakszolgálatokhoz, 

fejlesztésre. A szakszolgálat legközelebb a járásközpontban Csongrád városában 

található. 

 

A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő 

intézkedéseket igényel. Az egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a 

lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell 

meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek 

javításában. 

A mai, tudáson és versenyen alapuló társadalomban a hátránnyal induló gyermekek 

szegénysége súlyosabb következményekkel jár, mint korábban. A szegény 

gyerekkor nem csak anyagi javak hiányát jelenti, hanem azt is, hogy a gyermekek 

előtt lezáródnak azok a lehetőségek, amelyek révén jó eséllyel kapcsolódnak be a 

társadalom nagy rendszereibe, munkába, állampolgári részvételbe, egyáltalán: 

hozzájuthatnak a tisztes megélhetéshez. 

A járásban élő kistelepülések gyerekeinek oktatáson túli iskolai szolgáltatásokra 

vonatkozó igénybevételét (szakkörök, sportolás, kulturális és szabadidős programok) 

szűkítik a rendelkezésre álló közlekedési lehetőségek. Egészségfejlesztés, sport- és 

szabadidő és szünidős programokhoz való hozzáférés a járásban további 

fejlesztések alapjául szolgálhat.  

Gyermekorvos a kis létszámú településeken nem található. A gyermekorvosi 

rendelés a kihelyezett felnőtt háziorvosi szakrendelés keretében történik heti 1-2 nap, 

sürgősség esetén az orvosi ellátáshoz való jutás nehézkes.  

A szegénységhez vezető főbb társadalmi tényezők – az egész népesség körében – 

az alacsony aktivitási arány és a magas munkanélküliség; az alacsony iskolai 

végzettség, illetve a szakképzettség hiánya; a „rossz” lakóhely, azaz kis település, 

depressziós térség; rossz egészségi állapot, fogyatékossággal élés; a roma 
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népességhez tartozás. Ugyanezek a tényezők jellemzik a gyerekek szegénységét. 

Azaz a gyerekeket különösen sújtja, ha szüleik tanulatlanok, ha munkanélküliek, ha 

kis falvakban élnek, vagy ha romák.  

Főbb beazonosított problémák: 

 a családok szétesése következtében a gyermekekkel való törődés, a nevelés, 

gondozás, szeretethiányból adódó veszélyeztetettség megemelkedése; 

 magas a HH – HHH gyermekek száma 

 szabadidős, szünidős programokhoz való hozzáférés biztosítása 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kérelmezők számának 

emelkedése 

 nyári időszakban a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetése 

 prevenciós gyermekvédelmi szolgáltatások hiányossága 

 egészséges életmódra, sportra nevelés hiányossága 

 a fiatalok foglalkoztatása és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenet 

nehézségei 

 többségi társadalom érzéketlensége a fogyatékosok problémái iránt 

 gyermekek elfogadó képességének mértéke alacsony 

 nőtt a mélyszegénységben élő gyermekes családok száma 

 gyermekek elégtelen táplálkozása 

A problémák kapcsán az alábbi helyi intézkedési javaslatok kerültek 

megfogalmazásra: 

 korai fejlesztés 

 oktatás ellátások fejlesztésében rejlő lehetőségek 

 rendszeres információcsere az érintett intézmények között 

 az iskolások számára a védett tulajdonságú csoportokkal kapcsolatos 

érzékenyítés, ismeret átadás valósuljon meg a tanórai és tanórán kívüli 

programok keretében, szolgáltató civil szervezetek bevonásával, ismeretadó 

érzékenyítő programok átadása 

 

4.3. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
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A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében magasabb. A gyermekét egyedül 

nevelő, vagy több gyermeket nevelő család esetében a szegénység kockázata 

magasabb. A településeken élő nőket gazdasági szempontból a munkahelyek hiánya 

és a foglalkoztatási nehézségek különösen sújtják. A településeken kevés 

foglalkoztatást nyújtó gazdasági, ipari, kereskedelmi munkalehetőség van, erre csak 

a közfoglalkoztatási munkaprogram ad lehetőséget. A települések többségén a 

közfoglalkoztatási munkaprogramon kívül más foglalkoztatási lehetőség nincs.  

Munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatás a 

települések jelentős részében nincs. Legközelebbi bölcsődei elhelyezés Csongrád 

városban található, ám ezt a településeken élők nem mindig veszik igénybe, mivel a 

távolság miatt a kisgyermek és munka mellett nem összeegyeztethető. Családi 

napközi igénye eltérő a járáson belül. A legtöbbször ezért három évig otthon 

maradnak az anyukák, ez azonban túl hosszú idő, és ezért már nem térhet vissza 

régi munkahelyére, és a kihagyásra hivatkozva új munkahelyet is nehezebben talál. 

A munkáltatók pedig már figyelembe veszik, hogy gyermeke van, aki beteg lesz, 

otthon kell vele maradni, el kell érte menni korábban az óvodába, ezért nem 

foglalkoztatják. 

A községekben jellemző, hogy felnőttoktatás keretein belül a GYES-en, illetve 

GYED-en lévő anyukák csak a helyben szervezett oktatást tudják igénybe venni, 

bölcsődei ill. családi napközi hiányában, valamint a közlekedési viszonyok miatt a 

Foglalkoztatási Osztály által meghirdetett oktatásokra nem tudnak regisztrálni, ezáltal 

csökkenek a későbbi elhelyezkedési esélyeik. 

A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak statisztikái az egyes települések 

önkormányzatainál nem ismertek. A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

a megye nagyobb városaiban vehetők igénybe. 

 

Főbb beazonosított problémák: 

 hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 a nőket érő erőszak folyamatos növekedése, magas látencia jellemző. A 

riasztásokhoz képest alacsony a feljelentések száma, bírósági ítéletről nincs 

adat 

 gyermekvállalási-, nevelési ismeretek hiánya 

 nők tartós munkanélkülisége 
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 alacsony iskolai végzettség 

 a gyermeket vállaló anyák esetében nehéz a visszatérés a munka világába 

 preventív és szűrőtevékenységek a magas előfordulású megbetegedésekre 

 alacsony jövedelemmel rendelkező gyermekét egyedül nevelő vagy több 

gyermeket nevelő család esetében a szegénység kockázata magas 

A problémák kapcsán az alábbi helyi intézkedési javaslatok kerültek 

megfogalmazásra: 

 információk nyújtása, hogy mit tegyenek családon belüli erőszak 

esetén, szórólapok elkészítése  

 a jelzőrendszer tagjainak tájékoztatása, megismertetése a családok 

belüli erőszak különböző stációival, hogy már a fizikai bántalmazás előtt 

be tudjanak avatkozni;  

 egészségfejlesztés, szűrővizsgálatok szervezése, lakosság 

tájékoztatása, az egészségügyi szolgáltatás hozzáférhetővé tétele, 

egészségtudatos magatartás növelése 

 

 

4.4.  Idősek esélyegyenlőségi problémái 
 

Magyarország népessége fogy, korösszetételében változik – idősödik. E változások 

ráirányítják a figyelmet a társadalmi szolgáltató és védelmi rendszerek hosszú távú 

pénzügyi fenntarthatóságára. Az ellátó-szolgáltató rendszerek fejlesztése csak akkor 

lehet hatékony, ha sikeresen igazodik a társadalmi-családi strukturális 

változásokhoz, a szükségletekhez, a gazdasági adottságokhoz. 

Fontosabb megoldandó kérdés az időskorúak diszkriminációjának megszüntetése és 

esélyegyenlőségének megteremtése. Ma még sok idősebb ember ki van téve a 

társadalmi kirekesztés valamelyik kockázatának: elszigetelődés, egészségi 

problémák, hozzáférés az ellátásokhoz. A társadalmi részvétel azt is jelenti, hogy az 

egyén milyen mértékben, milyen intenzitással és hányféleképpen használja fel 

képességeit, tudását, egyéniségének sajátos adottságait más emberek, szűkebb 
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vagy tágabb közösségek hasznos szolgálatára, gazdagítására, illetve milyen 

mértékben veszi igénybe mások adottságait saját élete alakításában.  

A korábban említett célcsoportok viszonylatában az idősek többszörösen 

veszélyeztetettek, hiszen jellemzően egyedül, akár a szociális ellátórendszertől 

messze és saját tulajdonú autó, segítség nélkül élnek.  

Főbb beazonosított problémák:   

 magas az egyedül élők aránya, elmagányosodnak; 

 nappali ellátás hiánya, férőhely hiány.  

 preventív és szűrőtevékenységek a magas előfordulású megbetegedésekre; 

 könnyen válnak áldozattá. 

 közöny, érdektelenség, alulmotiváltság közösségi életben való részvételhez 

A problémák kapcsán az alábbi helyi intézkedési javaslatok kerültek 

megfogalmazásra: 

 programszervezés, utazási problémák megoldása; 

 figyelemfelhívó intézkedések, prevenciós programok, amelyek azt a cél 

szolgálják, hogy az idősek ne legyenek olyan könnyen áldozatok; 

 sérelem esetén jogi segítségnyújtás. 

 

4.5. Fogyatékkal élők helyzete 
 

Magyarországon a 2011-es népszámlálási adatok alapján11 a fogyatékossággal élők 

– mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmi sérült, autista – száma 490.578, 

amely a 10 évvel korábbi népszámlálási adatokhoz képest 15%-os csökkenést jelent. 

A két népszámlálási pillanatkép között történt egy szemléletváltás a fogyatékosság 

értelmezése terén és új, a fogyatékosságok csoportosítását segítő nomenklatúrák 

kerültek bevezetésre, mely tényezők nehezítik az összehasonlítást és torz képet 

mutathatnak. 

Fogyatékossági típusok szerinti megoszlás (2011): - mozgáskorlátozottak 39% 

                                                        
11 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS, 11. Fogyatékossággal élő k, Központi Statisztikai Hivatal kiadványa 

(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_11_2011.pdf) 

 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_11_2011.pdf
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- vakok és gyengénlátók 13,8 % 

- értelmi fogyatékosok 7,2% 

- siketek és nagyothallók 12% 

- beszédfogyatékosok 2,4% 

- egyéb 25,6% 

A fogyatékkal élő emberek és családjaik rendkívül sérülékeny társadalmi csoportot 

alkotnak. Közös feladat olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő 

esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és 

közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az 

iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport 

és a szórakozás területén is. 

A tapasztalatok szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeniük. 

A munkáltató előítélete mellett a közlekedési eszközök használata is nehezíti 

helyzetüket.  

A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban 

elkülönülnek a környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb. 

 

Főbb beazonosított problémák: 

 az intézmények, közterületek, járdák, parkok akadálymentesítése több 

település esetében nagyon hiányos vagy egyáltalán nem megoldott, 

közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférésük 

nehézkes 

 a megváltozott munkaképességű, a fogyatékos emberek kevésbé tájékozottak 

lehetőségeiket illetően 

 a fogyatékos emberek számára nincsenek személyre szabott megoldások 

 probléma a többségi társadalom érzéketlensége és az információ hiánya a 

fogyatékosok problémáival kapcsolatosan, nincs mód a fogyatékos személyek 

által készített termékek értékesítésére 

 a fogyatékkal élő vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők, ápoló 

családtag kapcsolatépítés lehetőségének hiánya 
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 megváltozott munkaképességű lakosok foglalkoztatása alacsony mértékű, a 

fogyatékkal élő munkaképes személyek részére nincs megfelelő 

munkalehetőség 

 

A problémák kapcsán az alábbi helyi intézkedési javaslatok kerültek 

megfogalmazásra: 

 a települések felülvizsgálata a középületek, parkok, kulturális 

intézmények akadálymentesítésének szempontjából 

 a kulturális programokon külön oda kellene figyelni arra, hogy adottak-e 

a feltételek a fogyatékkal élők részvétele esetén is – jelnyelvi tolmács 

hiánya 

 távolabbi ügyintézés esetén az utazást segítő megoldások biztosítása 

vagy a távoli, elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése, 

jelnyelv ismeretének elsajátítása 

 

4.6. Helyi esélyegyenlőségi programok intézkedési 

terveinek (HEP IT) elemzése  
 

Az 4 járási település helyi esélyegyenlőségi programjaiban található intézkedési 

tervek elemzésével a következő célokat tűztük ki: 

 A járási szintű közös problémák feltárása 

 A járási együttműködési lehetőségek azonosítása 

Romák és mélyszegénységben élők azonosított problémaköre a HEP-ben 

 

Település A helyzetelemzést követő 

beazonosított probléma 

Fejlesztési lehetőségek 

Csongrád  Romák bevonása a 

közmunka programba 

 Jelenleg 

mélyszegénységben élők 

 Jogszabályi háttér 

megteremtése; 

 Iskolaelhagyás 

csökkentése; 
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nagy része munkanélküli, 

munkavállalási 

lehetőségek 

szükségesek. 

 Képzések, 

munkahelyteremtés. 

 Lakás és 

lakókörnyezet rendbe 

tétele; 

 Járőrszolgálat 

hatékonyabb 

szervezése 

 Adósságkezelési 

szolgáltatás; 

 Együttműködési 

megállapodás az 

Állami Vagyonkezelő 

Zrt-vel; (az ingatlanok 

ingyenes tulajdonba 

vétele) 

 Életvezetési 

tanácsadás, 

közmunka. 

 Jogszabályi háttér 

 Szakemberképzés 

Csanytelek  Szegénység, 

munkanélküliség 

emelkedése, alacsony 

bérjövedelem 

 Települési szintű, 

országos átlagnál 

magasabb arányú 

megbetegedési típusok 

(daganatos,keringési- és  

érrendszeri 

megbetegedések) 

 A romákra vonatkozó 

 Közfoglalkoztatás 

továbbfolytatása, helyi 

foglalkoztatási 

lehetőségek 

felkutatása 

 Területi szűrések 

lehetőségeinek 

feltérképezése, az 

érintett hátrányos 

helyzetű lakosság 

hangsúlyosabb 

bevonása, 
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adatok gyűjtésének 

nehézségei, 

hiányosságai a 

célcsoport 

meghatározásának 

bizonytalanságai 

 Hátrányos helyzetű 

csoportok peremhelyzete 

a közösségfejlesztésben 

tudatosítással az 

egészségtudatos 

életmódra nevelés. 

 Települési szintű 

adatgyűjtés, elemzés a 

szociális és 

foglalkoztatási 

integráció 

előmozdítása 

érdekében 

 Civil szervezetek, 

közösségek 

programjaival 

megszólítani a fiatal 

korosztályt és rajtuk 

keresztül a családokat, 

idősebb korosztályt. 

Közművelődési 

Program készítése 

Felgyő  Tartós munkanélküliség 

 Közlekedés ( földutak- 

dűlő utak állapota ) 

 Munkaerő-piaci 

programok 

 Mezőgazdasági 

földutak karbantartása, 

javítása 

 Buszjáratok 

egyeztetése 

Tömörkény  Tartós munkanélküliség 

 Közlekedés ( földutak- 

dűlő utak állapota ) 

 Munkaerő-piaci 

programok 

 Mezőgazdasági 

földutak karbantartása, 

javítása 

 Buszjáratok 

egyeztetése 
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Gyermekek azonosított problémaköre a HEP-ben 

Település A helyzetelemzést követő 

beazonosított probléma 

Fejlesztési lehetőségek 

Csongrád  SNI gyermekek száma 

magas. 

 Iskolán kívüli szabadidős 

és segítő programokban 

való részvétel alacsony 

aránya vagy teljes 

hiánya. 

 A korai felismerés, 

fejlesztés révén 

számuk csökkenhet. 

 Az érintettekkel 

együttműködve 

„hasznos” programok 

szervezése a 

szabadidő terhére. 

Csanytelek  A köznevelési rendszer 

diktálta változások 

következtében a 

fenntartói státuszból 

működtetői szerepben az 

Önkormányzat 

 Csongrádi Kistérség 

Oktatási Társulása 

megszűnéséből adódó 

Napközi Otthonos Óvoda 

önálló fenntartói feladata 

 Jelenleg elsősorban a 

külterületi lakott 

helyeken, tanyákon élő 

gyermekek közül van 

több, amelyik nincs 

 A működtetési 

szerephez strukturálni 

a támogatásokat, 

feladatokat, 

programokat 

 A 2013. július 1-től 

önálló fenntartásába 

kerülő Napközi 

Otthonos Óvodával 

kapcsolatos 

működtetési koncepció 

kidolgozása. 

 A HH/HHH 

nyilvántartás és 

adatszolgáltatás 

biztosítása 
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beíratva az óvodába, 

illetve magas a 

rendszertelenül járók 

aránya 

 

 Családi napközi és házi 

gyermekfelügyelet hiánya 

 

 

 Rosszabbak a 

halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók 

továbbtanulási mutatói az 

iskolában tanuló diákok 

általános továbbtanulási 

adatainál. 

 

 A helyben lakó 

gyermekek körében az 

SNI gyermekek száma és 

a többi tanulóhoz 

viszonyított együttes 

aránya a mindenkori 

országos átlagot 

meghaladja A helyben 

lakó gyermekek körében 

az enyhe fokban értelmi 

fogyatékosnak minősített 

gyermekek többi 

tanulóhoz viszonyított 

aránya az országos 

átlagos meghaladja. 

 A szülők tájékoztatása, 

a védőnővel, 

gyermekjóléti 

szolgálattal való 

együttműködés 

fejlesztése, 

rendszeresebbé tétele, 

illetve az utazás 

biztosításának 

megszervezése. 

Beóvodázási felelős 

megbízása az 

intézményben. 

 Meg kell vizsgálni, 

hogy milyen igények 

mutatkoznak a családi 

napközire és házi 

gyermekfelügyeletre. 

Amennyiben minimális 

igény mutatkozik, 

családi napközi 

létrehozására van 

szükség 

 Együttműködés olyan 

térségi civil 

szervezetekkel, amely 

Tanoda programot 

hajtana végre a 

településen. Egyéni 

fejlesztési tervek 

kidolgozása a 

lemorzsolódások 

csökkentésére, a 
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pályairányításra. 

 Települési 

egészségügyi és 

szociális térkép 

elkészítése, kiemelten 

az alacsony státuszú 

lakosok által lakott 

településrészre. 

Preventív célú 

óvodafejlesztési 

program, a pedagógiai 

munka modernizációja, 

az integrációs óvodai-

iskola program további 

működtetése az 

esélyteremtés 

érdekében. Az SNI 

gyermekek szüleivel 

konzultáció az SZB 

általi felülvizsgálatok 

rendszerességéről. 

Amennyiben ezek 

elmaradtak, a szülők 

tájékoztatása arról, 

hogy soron kívül 

kérhetik gyermekük 

felülvizsgálatát. Az SNI 

tanulók szüleinek 

tájékoztató programok 

szervezése. Az 

iskolákban plusz 

gyógypedagógus 

alkalmazása, saját 
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tanerővel, vagy utazó 

pedagógusi 

szolgáltatással. A 

magatartászavaros 

gyermek nagy szám 

miatt komplex 

beavatkozásra van 

szükség. 

Felgyő  Demográfiai mutatók 

alapján csökken a 

gyermekek száma 

 HH és HHH adatok 

közötti  különbség 

 Születés támogatása, 

munkalehetőség, 

nagycsaládosok 

idecsalogatása,  

 Anyaotthon 

létrehozása,  

 Szociális bérlakások 

kialakítása (vásárlás, 

építés) 

 Tájékoztatás a HHH 

státusz 

előnyeiről/hátrányairól, 

adatgyűjtés, 

aktualizálás 

Tömörkény  Demográfiai mutatók 

alapján csökken a 

gyermekek száma 

 

 Szociális bérlakások 

kialakítása (vásárlás, 

építés) 

 Születés támogatása, 

munkalehetőség, 

nagycsaládosok 

idecsalogatása,  

 Anyaotthon 

létrehozása 
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Nők azonosított problémaköre a HEP-ben 

Település A helyzetelemzést követő 

beazonosított probléma 

Fejlesztési lehetőségek 

Csongrád  Nőkkel kapcsolatos 

adatgyűjtés, elemzés és 

értékelés az 

önkormányzat által 

felügyelt minden 

szakterületen. 

 Nők számára kevés a 

részmunkaidős lehetőség 

különös tekintettel a 

kisgyermekes anyákra. 

 Az adatgyűjtéssel lesz 

rálátása az 

önkormányzatnak a női 

esélyegyenlőségre. 

 Részmunkaidőben való 

dolgozás nem csorbítja 

az anyaszerepet. 

Csanytelek  A nők magas arányú 

munkanélkülisége 

 Szülés után visszatérés 

és képzési idő alatti 

gyermekelhelyezés 

problémái 

 A nők élet- és 

családhelyzetének, 

társadalmi problémáinak 

feltárására irányuló 

felmérések hiánya. 

 Korszerű, 

munkaerőpiachoz 

felzárkóztató 

kedvezményes 

ismeretek, átképzési 

programok biztosítása. 

 Helyi alternatív 

vállalkozások 

kialakításának 

segítése. 

 Kapcsolódó pályázati 

figyelő. 

 Napközbeni 

gyermekellátás 

biztosítása a 

településen. 

 Önkormányzati 

forrásbiztosítás a 

rászorulók 
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ellátásköltségére. 

 Minél többoldalú 

adatgyűjtés és 

elemzés a felelős 

esélyegyenlőségi 

politika gyakorlása 

érdekében 

Felgyő  Kisgyermekes nők 

helyzetének javítása 

 Krízis helyzetbe kerülő 

nők segítése 

 

 Intézmények nyitva 

tartásának bővítése 

 Létbiztonság javítása 

Tömörkény   Nők segítése a 

munkaerőpiacon  

 Elhelyezkedési esélyek 

növelése 

 Családbarát 

munkahely létrehozása  

 

Idősek azonosított problémaköre a HEP-ben 

Település A helyzetelemzést követő 

beazonosított probléma 

Fejlesztési lehetőségek 

Csongrád  Jelzőrendszeres 

segítségnyújtásra 

várakozók száma magas 

 Kórházi ellátás hiánya. 

 Eszközbeszerzéssel az 

igények kielégítése. 

 A helyben meglévő 

egészségügyi 

szolgáltatások 

fejlesztése, szinten 

tartása. 

Csanytelek  Hiányos adatszolgáltatás. 

 Leggyakrabban 

előforduló időskori  

megbetegedések 

felmérése. 

 Felmérések készítése 

az életminőség 

javításához alakítandó 

szolgáltatások céljából. 

 Célirányos szűrő és 
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 Közösségerősítő 

programokba bevonásuk 

hiánya. 

prevenciós vizsgálatok 

az egészségtudatos 

magatartási szemlélet 

fejlesztéséért. 

Megelőző időskori 

mozgáslehetőségek 

szervezése, 

biztosítása. 

 Életkornak megfelelő 

kulturális programok, 

bemutatkozók, 

hasznossá válás 

érzésének kialakítása 

közösségi szinten. 

Felgyő  Idősek informatikai 

jártassága nagyon 

alacsony 

 egészségállapot romlás, 

szűrések nehezen való 

elérése, szakorvos 

hiánya a településen 

 informatikai tanfolyam 

szervezése 

 szűrővizsgálatok 

könnyebb 

elérhetőségének 

szervezése, településre 

hozása,  

 

Tömörkény  Szűrővizsgálati részvételi 

arány növelése, 

 Informatikai kompetencia 

fejlesztés 

 egészségmegőrzés, 

életmódváltás 

szervezése 
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Fogyatékkal élők azonosított problémaköre a HEP-ben 

Település A helyzetelemzést követő 

beazonosított probléma 

Fejlesztési lehetőségek 

Csongrád  Érzékszervi- látás-, 

hallásszervi, - 

mozgásszervi 

fogyatékossággal élő 

emberek foglalkoztatását 

felvállaló munkahelyek 

hiánya. 

 Nincs adatbázis és 

felmérés a fogyatékkal 

élők esélyegyenlőségére 

vonatkozóan. 

 Közintézmények, 

esetlegesen közterületek 

akadálymentesítése nem 

megfelelő számú. 

Törekedni kell az 

önkormányzat és 

intézményeiben a fogyatékkal 

élők foglalkoztatására. 

Az adatbázis létrejöttével 

teljes körű rálátást kap az 

önkormányzat a fogyatékkal 

élők esélyegyenlőségi 

helyzetére. 

Eseteleges pályázati források 

kihasználásával teljes vagy 

részleges akadálymentesítés 

megoldása. 

Csanytelek  Nincs pontos felmérés a 

fogyatékkal élőkről, ezért 

nem lehet pontos 

elemzést készíteni a 

fogyatékkal élők 

helyzetéről, 

szükségleteiről. 

 Ellátási- és jogi 

lehetőségeikről nem 

rendelkeznek kellő 

tájékoztatással. 

 Az önkormányzat 

tulajdonában lévő 

 Adatbázis létrehozása. 

 Mindenki által 

hozzáférhető 

információs csatornák 

működtetése, 

támogató civil 

szervezetek bevonása. 

 Pályázati 

lehetőségeket 

kihasználva az 

önkormányzat 

tulajdonában lévő 

épületek 
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középületek 

akadálymentesítése még 

nem 100%-os 

 Közösségi 

közlekedéshez, 

közösségi élet 

gyakorlásához, 

szűrővizsgálatokhoz 

hozzáférésük  

akadályozott. 

 Adathiány a gyakori 

megbetegedésekről 

akadálymentesítése. 

 Fizikai környezet 

akadályainak 

megszüntetése. 

 Segíteni, hogy a 

fogyatékkal élők is 

minél nagyobb 

számban 

bekapcsolódhassanak 

a közösségi életbe, 

programokba, 

prevenciós 

szolgáltatásokba. 

 Szűrő és prevenciós 

vizsgálatok biztosítása 

Felgyő  Közintézmények előtti 

utak, járdák, közterek 

alkalmassá tétele a 

fogyatékkal élők 

számára. 

  

 Közterek, járdák, utak 

akadálymentesítése 

 

Tömörkény  Közintézményeken belüli 

tájékozódás biztosítása 

valamennyi fogyatékkal 

élő személy számára. 

 

 Minden 

közintézményben a 

kommunikációs, 

infokommunikációs 

akadálymentesítés 

megvalósítása 

 

 

A fenti táblázatból láthatóvá váltak az egyes települési HEP IT-k közötti különbségek, 

és a települések közül azok, melyek nagyobb komplexitású intézkedéseket 

fogalmaztak meg, vagy nagyobb számarányú intézkedéssel töltötték fel az 
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intézkedési tervet, ezekből megállapíthatóak, hogy melyek az adott célcsoportnál 

legfontosabbnak ítélt, vagyis a prioritást élvező intézkedések: 

 A fogyatékkal élők kapcsán a programok legfontosabb célkitűzése a lokális, 

adott településre vonatkozó akadálymentesítési projektek beindítása. A 

járásban nem jellemzőek a foglalkoztatással, képzéssel kapcsolatos 

intézkedések, vagyis a járási esélyegyenlőség szempontjából sem a 

foglalkoztatás, sem a képzés nem e csoport elsődleges prioritása. 

 A gyermekekkel kapcsolatos prioritások elsősorban a feladatellátás javításával 

kapcsolatosak, a programok intézkedési tervei az egész járásban építenek a 

gyermekekkel kapcsolatos feladatellátási kérdésekre, a pedagógusok 

képzésére, fejlesztésére, a tantestület szakmai támogatására. A gyermekek 

kapcsán más járásokban jellemző célkitűzések, mint például a nyári ellátási 

feladatok vagy a táborok, szórakoztató és kulturális programok nem jelennek 

meg olyan hangsúlyosan, így ez a későbbiekben egy továbbfejlesztési irány 

lehet.  

 Az idősek kapcsán már megjelennek az egészségvédelmi, 

egészségmegőrzést célzó intézkedések, sőt a járásban a leghangsúlyosabb 

téma ez az idősek esetében. Más célok alig hangsúlyosak, a 

programszervezés valamint a szociális szolgáltatások jelennek még meg.  

 A nőkkel kapcsolatosan a leghangsúlyosabban megjelenő intézkedés az 

információgyűjtés. Valójában ez annyit tesz, hogy a járási szintű 

intézkedéseket nem nőkre, illetve nem kizárólag a nők helyzetére 

vonatkozóan fogalmazták meg, így a nők helyzetének javítását célzó 

esélyteremtő intézkedések egyelőre jellemzően kimerülnek a nők helyzetének 

megértését célzó intézkedésekkel, az intézkedések megtételéhez szükséges 

információk összegyűjtésével.  

 járási veszélyeztetettségi és bűnmegelőzési együttműködés, figyelőszolgálat, 

mely alapvetően civil összefogással segíti a járási idősek és nők csoportját a 

bűncselekményeknek való fokozott kitettségük és kiszolgáltatottságuk 

kapcsán, valamint kiadványokkal segíti a megelőzés és kármentés témáiban a 

csoportokat.  

 

 



57 

 

  



58 

 

4.7. SWOT analízis 
 

A helyi esélyegyenlőségi programokban foglalt település leírások és a találkozókon 

elhangzott információk alapján elkészítettük a Csongrádi Járás SWOT analízisét, 

melynek elemzése révén körvonalazódnak azok az esélyegyenlőségi célcsoportokat 

is érintő gyengeségek és veszélyek, melyek a települések, a helyi szervezetek 

erősségeiben és lehetőségeiben rejlő adottságok révén kezelhetők.  

 

ERŐSSÉGEK  GYENGESÉGEK 

 Szakképzett munkaerő 

rendelkezésre áll, szakképzetlen 

munkaerő bevonása folyamatosan 

megtörténhet a képzésekbe. 

 Elérhetőek a képzési lehetőségek  

 Ipari – mezőgazdasági szerkezet 

hagyományai 

 A járás tudatosult idegenforgalmi 

elkötelezettsége, természeti értékek 

ismertsége, elismertsége 

 Kulturális hagyományok és történelmi 

múlt 

 Sokrétű, egymást kiegészítő 

idegenforgalmi vonzerő, 

rendezvények, falunapok, fesztiválok  

 Értékes természeti erőforrások 

(holtágak, termálvíz, 

apróvadállomány 

 Vasútvonal melletti elhelyezkedés 

 Civil erőforrások rendelkezésre állnak 

 Szakképzett és az esélyegyenlőség 

területén elhivatott munkatársa 

 Kevés a nagyobb foglalkoztatást 

jelentő termelőüzem - alacsony 

keresetek, csökkent vásárlóerő 

 Helyi tőkehiány- az alacsony nyereség 

miatt kicsi a visszaforgatás 

 A járás tőkevonzó képessége kicsi, 

alacsony a befektetői érdeklődés, 

illetve korlátozott a pályázati önrész 

vállalás lehetősége 

 A turisták átlagos tartózkodási ideje és 

fajlagos költése alacsony 

 Alacsony innovációs képesség-K+F 

hiánya-, tudás alapú vállalatok 

alacsony száma 

 Öregedő, fogyó népesség, a fiatalok 

elvándorlása 

 Az erőforrások, az adottságok, 

lehetőségek kihasználtsága nem 

minden esetben megfelelő 

 Hiányzik egy jól működő befektetési 

pályázat-segítő ügyintéző rendszer 

 A települések kistérségi 

kommunikációja és feladatmegosz 
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LEHETŐSÉGEK  VESZÉLYEK 

 A járási együttműködés erősödése 

 Önkormányzati intézmények, 

gazdasági társaságok működésének 

átszervezése 

 A belföldi turizmus-ezen belül is a 

gyógyturizmus – erősödik 

 A nemzetközi turizmus és 

együttműködés feltételei javulnak 

 Közfoglalkoztatás nyújtotta 

lehetőségek kihasználása 

 A geotermikus és más megújuló 

energiaforrások emelkedő arányú 

hasznosítását erősítő programok, 

intézkedések, támogatások 

 Civil közösségek aktivitása, 

önkéntesek, probléma-érzékeny 

munkatársak 

 Energiaracionalizálás az 

Önkormányzat fenntartásában 

működő intézmények esetében 

 E-közigazgatás fejlesztése 

 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 Pályázati lehetőségek 

 Az ipar és a mezőgazdaság csak 

csekély mértékben függ a település 

irányítóitól, ezeket sokkal inkább a 

kormányzati politika határozza meg 

 Folytatódik a lakosság elöregedése és 

fogyása 

 A felkészült, szakképzett szakemberek 

további elvándorlása 

 Munkanélküliségi arány növekedése 

 A nem megújuló energiaforrások 

elapadása 

 Ár-és belvíz veszély 

 Az EU-s elvárásoknak való megfelelés 

új, további terheket ró az érintettekre 

 A járás helyzete stagnálást mutat, 

leszakadás 

 Mellékutak romló állapota 

 Pályázati források hiánya 

 

 

 

 

 

 

4.8. Célkitűzések 
 

Az előző fejezetekben meghatározott, a települési helyi esélyegyenlőségi 

programokból levezetett célkitűzésekkel a járási települések a járási koordináció 

eszközével komplex programokat hozhatnak létre. E komplex programok, az előző 

fejezetben bemutatott elemzésnek megfelelően a járási esélyteremtés eszközeivé 
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válnak, minden programhoz a megfelelő esélyegyenlőségi célcsoportok számára 

nyújtott többletértékkel.  

A többletérték az effajta komplex programok esetében más és más, járásonként és 

célcsoportonként is. Mégis a programok végrehajtásával több különböző elsődleges 

faktoron keresztül hatnak. A hatásokat a célcsoportok helyzetére átvivő elsődleges 

faktorok az alábbiak: 

 feladatellátás hatékonyságának növekedése 

 a járási tudásszint, a tudás mennyiségének növekedése 

 a foglalkoztatás javulása 

 az itt élők információval való ellátottságának javulása 

 a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása.  

Mindezek alapján a Járási Esélyteremtő Programterv víziója az, hogy: 

 Megteremti a járási esélyegyenlőség előmozdítása érdekében a járási 

koordinációt az egyes települések között 

 A programok végrehajtása során tényleges tevékenységek valósulnak meg a 

célcsoportok javára 

 A koordináció e programtervet időről-időre átgondolja, frissíti a felmerülő 

változási igények kapcsán.  

 

 

5. Komplex intézkedési csomagok 

 

Csongrád Járás Esélyteremtő Programtervében 7 komplex intézkedési csomag kerül 

kialakításra, melyek tematizáltan tartalmazzák a felmerült problémákra reagáló 

cselekvési terveket. Az első egy feladat ellátási és együttműködési lehetőségeket 

tartalmazó halmaz, mely a pályázati lehetőségek közös felkutatására, a jó 

gyakorlatok adaptálására és a munkacsoport, valamint az Önkormányzat rendszeres 

kapcsolatára alapozva határoz meg egy kooperatív team munkát.  
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A második a képzési és átképzési lehetőségekkel foglalkozó, mely a munkaerő-piaci 

intergrációt, reintegrációt és a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési esélyeit hivatott 

segíteni. A munkaerő-piacról átmenetileg, vagy tartósan kiszorultak érdekében 

határoz meg feladatokat, mellette nagy hangsúlyt fektet a piaci alapú képzés 

szervezésére annak érdekében, hogy a szakképesítés megszerzésével reális igényt 

tudjon a munkavállaló kielégíteni és a munkaerő-piacon tartósan el tudjon 

helyezkedni.  

A harmadik a járás településeinek turisztikai értékeit és a közösségi programok 

megszervezésében látott lehetőségeket támogatja, olyan térségi együttműködéssel, 

mely során a településen nem csak külön-külön szervezett programjai, hanem a 

járási szintű programok is tartós együttműködésben hosszú távon valósulhatnak 

meg.  

A negyedik egy járási szintű szociális szolgáltatási csomag, melyben a szociális alap- 

és szakellátások fejlesztést igénylő területeire irányítja a figyelmet azzal a célzattal, 

hogy a célcsoportok számára minél hatékonyabb és hozzáférhetőbb szolgáltatást 

tudjon nyújtani a terület. Itt jelenik meg az idősek ellátását, a szállítást lehetővé tevő 

tanyagondnoki szolgálat fejlesztése iránti igény, éppúgy, mint a lakhatást támogató 

kezdeményezések.  

Az oktatási koordinációs csomagban a speciális nevelési igényű korai fejlesztésére, a 

fejlesztési lehetőségek kiaknázására, a pedagógusok képzésére, szakszolgálatok 

támogatására, valamint a tehetséggondozásra helyezi a hangsúlyt a nevelési-

oktatási intézmények fenntartói közötti párbeszéddel.  

A bűnmegelőzéssel és veszélyeztetettséggel külön kiemelten foglalkozik Csongrád 

járás esélyteremtő programterve, mert a jelenkorban a gyermekek és idősek 

megtévesztése egyre gyakoribb jelenséggé válik. A fiatal korosztály még nem, az 

idősek már nem érzékelik a veszélyt, így könnyen válhatnak áldozattá.  

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos programcsomag a járás településein élők 

részére komplex egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést kíván biztosítani. 

Fel kívánja hívni a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára, valamin azok 

elérhetővé tételével a lakosság egészségi állapotának javítását kívánja növelni.  
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Csongrádi járás 

komplex 

intézkedések  

 Érintett 

célcsoport 
Cselekvési tervek 

 

Komplex program 

neve 

Intézkedés  
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I. Járási 

feladatellátás 

javítása, 

információs híd 

létrehozása 

 

 

Rendszeres munkacsoport létrehozása a 

vállalt feladatok bővítésének vizsgálata 

érdekében 

x x x x x 

Jó gyakorlatok adaptációs lehetősége, 

korábbi programjavaslatok és 

szervezetfejlesztési javaslatok együttes 

vizsgálata 

x x x x x 

Társulás keretében végzett feladatellátás 

vizsgálata 

x x x x x 

Települések és intézmények közötti 

információ erősítése a célcsoportok 

érdekében végzett munka 

eredményességének növelése érdekében 

x x x x x 

Járási akadálymentesítési 

együttműködések, fogyatékkal élőkkel 

kapcsolatos érzékenyítés 

x x     x

  

Járási foglalkoztatási igények, képzési 

lehetőségek és programszervezési 

információk megjelenítésére önálló járási 

információs portál létrehozása 

x  x x x 
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II. Felnőttképzés, 

képzés, 

szakképzés - 

értékláncának 

koordinációja a 

munkavállalási 

esélyek növelése 

érdekében, a 

foglalkoztatás 

támogatása 

 

Járási felnőttképzési lehetőségek 

érintettjei közti rendszeres egyeztetések 

(képzőintézmények, munkaadók, 

kormányhivatal –Foglalkoztatási osztály) 

x 

 

  

  

  

  

x x 

Pályaorientációs, pályaválasztási 

tanácsadás 

  x   x x 

III. Járási 

programszervezé

si együttműködés 

Járási turisztikai kerekasztal működtetése 

a szállásadók, vendéglátók és 

programszervezők részére 

x   x x x 

Járási szintű programok esetében az 

odajutás jobb megszervezése 

x   

  

x x   

IV. Járási szintű 

program a 

szociális 

ellátórendszer 

széles körű 

fejlesztése és 

hatékonyságának 

növelése 

érdekében 

Életvezetési információk megjelenítése 

mindennapi pénzügyek, háztartásvezetés, 

babavárás témában online és kiadvány 

formájában 

x   x x x 

Szociális szolgáltatások fejlesztési 

lehetőségei, támogatott lakhatás 

biztosítása, gyermekszegénység 

felszámolása.  

  x   x x 

 Adománygyűjtés és adományosztási 

koordináció a települések között 

x x x x x 

V. Járási oktatás, 

oktatásszervezés  

koordinációja 

Az oktatás gyakorlatával, jó példáival 

kapcsolatos járási tapasztalatcsere 

érdekében elsősorban az alsó tagozatos 

tanítók számára szervezett programok a 

SNI és mélyszegénységben élő 

  x   x   
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gyermekek oktatási tapasztalataival 

kapcsolatosan 

Tehetséggondozási, korai fejlesztési 

program kidolgozása, az oktatási 

alapellátás fejlesztése 

  x       

VI. Járási 

bűnmegelőzési és 

veszélyeztetéssel 

kapcsolatos 

együttműködés 

 

 

Civil összefogás segítése figyelőszolgálat 

szervezés és megelőzési 

tevékenységekre, prevenciós és 

tájékoztató előadások szervezése 

x   x   x 

Bűnmegelőzési és kármentési információk 

időseknek, fogyatékkal élőknek és nőknek 

kiszolgáltatottságuk csökkentése végett – 

információs kiadványok. 

x  x  x 

VII. Járási szintű 

egészségfejleszté

si/egészségmegőr

zési/egészségtud

atos életmódot 

támogató 

programok 

létrehozása 

Az egészséges életmód és az 

egészségtudatosság fejlesztése céljából 

tájékoztatás nyújtása a szűrővizsgálatok 

lehetőségeiről a célcsoportok számára, 

azok szervezése.  

x x x x x 

 

 

5.1. A járási feladatellátás javítása 
 

Az önkormányzatok feladatellátásának rendjét a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) határozza meg. A 

feladatellátás rendjére vonatkozó szabályok 2013 óta a feladatfinanszírozás 

megjelenésével lényegében szabadon meghatározhatóvá tették, hogy az 

önkormányzat e feladatokat milyen szervezeti és gazdasági felállásban kívánja 

ellátni. E törvény szab lehetőséget arra is, hogy az önkormányzatok a 
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feladatellátásban társulásokat hozzanak létre, melyek önálló gazdálkodó, önállóan is 

vagyonnal bíró szervezetek.  

A járási települések helyi esélyegyenlőségi programjainak elemzése során derült ki 

az, hogy a HEP-ek intézkedései tervei konkrét, célcsoportokra szabott 

intézkedéseket tartalmaznak, de kiderült az is, hogy a célcsoportoknak szóló 

intézkedések mögött meghúzódik az információnyújtás szükségessége is, mint 

rendező intézkedés.  

Az esélyteremtés érdekében indított intézkedések egységes minimum feltétele az, 

hogy az érintettek tudjanak róla, így javasolt egy járási szintű információs portál 

létrehozása, ahol a már digitálisan írástudó személyek számára információkat 

nyújtanak a települések:  

 a járási foglalkoztatási helyzetről és a koordinált képzési munkacsoportjának 

eredményeiről, álláshirdetések és atipikus foglalkoztatási lehetőségek 

megjelenítésével.  

 a járási képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozóan, és a 

járáson kívül elérhető képzésekről, melyek a helyi vállalkozások számára 

relevánsak lehetnek.  

 járási együttműködésben szervezett programok információinak 

megjelenítéséről 

 A portál fenntartási és tartalommenedzsment feladatai az önkormányzatokat 

terhelik, azonban a létrehozott portál ilyen feladataiba a helyi vállalkozások és 

aktív magánszemélyek, akár digitálisan írástudó nyugdíjasok is bevonhatók, 

ami miatt a portál összes fenntartási költsége minimális, az általa biztosított 

többletértékhez viszonyítva elenyésző.  

 

 

Intézkedés 

megnevezése 

A járás Önkormányzatainak együttműködése a felzárkózás 

megvalósítása érdekében 

Intézkedés célja Járási szintű összehangolt tevékenység; rendszeres 

kapcsolattartás, név szerinti témafelelősök meghatározásával, 

munkacsoport létrehozása, feladatok összehangolása 
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Célcsoport Minden célcsoport érdekében 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény)  

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Együttműködési megállapodás, célját, tartalmát rögzítve. 

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Rövid távú: 1év 

Partnerek Települési önkormányzatok, Felzárkózási Kerekasztal tagjai 

Beruházási 

költség 

Nem igényel anyagi jellegű ráfordítást 

Megvalósítási 

keret 

- 

 

Intézkedés 

megnevezése 

Kommunikáció fejlesztése az esélyteremtés érdekében 

Intézkedés célja Szervezett, összehangolt kommunikáció adott területen a 

hivatal, az intézmények, a civil szervezetek között. Az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos egységes elektronikus 

adatbázis létrehozása (Önkormányzati feladat-ellátási 

referensek nevei, elérhetőségei, civil szervezetek elérhetőségei, 

nyilvános adatai, célcsoportokhoz kapcsolódó alapítványok, 

egyesületek nevei, vezetőinek elérhetőségei, nemzetiségi 

önkormányzatok vezetőinek nevei elérhetőségei, fogyatékkal 

élők rehabilitációs lehetőségeinek, helyszíneinek, a szolgálatok 

leírása, bemutatása.) 

Célcsoport Minden célcsoport érdekében 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Elektronikus adatbázis elkészítése, szervezetek közötti 

információáramlás fejlesztése, tájékoztatás.  

Az intézkedés Rövid távú: 1év 
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megvalósításának 

időtartama 

Partnerek Települési önkormányzatok, Felzárkózási Kerekasztal tagjai, 

civil szervezetek, egyházak 

Beruházási 

költség 

Meghívásos pályázat árajánlata alapján 

Megvalósítási 

keret 

Arányosan megosztott önkormányzati önerő, pályázati forrás 

 

Intézkedés 

megnevezése 

Partnerséggel az esélyegyenlőség érdekében 

Intézkedés célja Partnerség kialakítása (pályázati lehetőségek felkutatása, közös 

projektek szervezése) 

Célcsoport Minden célcsoport érdekében 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Feladatok megosztása, együttműködési megállapodások, 

pályázatfigyelés, megosztás, pályázati referensek 

kapcsolattartása. 

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Rövid távú: 1év 

Partnerek Települési önkormányzatok, Felzárkózási Kerekasztal tagjai, 

közalapítványok, egyházak, civil szervezetek, alapítványok, 

nonprofit, forprofit szervezetek 

Beruházási 

költség 

Nem igényel anyagi jellegű ráfordítást 

Megvalósítási 

keret 

-  
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Intézkedés 

megnevezése 

Társadalmi szemléletformálás 

Intézkedés célja Érzékenyítés, az esélyegyenlőségi fókuszcsoportok 

elfogadásának segítése, programok kidolgozása, 

megvalósítása.  

Célcsoport Minden célcsoport érdekében 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Figyelemfelhívó rendezvények szervezése, érzékenyítés 

intézményesített és alkalmi keretek között, társadalmi 

szemléletformálás, programok lebonyolítása, emellett 

tájékoztató kiadványok készítése, amelyből hasznos 

információkat, elérhetőségeket ismerhetnek meg a résztvevők, 

érdeklődők, a célcsoportok tagjai. 

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos 

Partnerek Települési önkormányzatok, Felzárkózási Kerekasztal tagjai 

közalapítványok, egyházak, civil szervezetek, alapítványok, 

helyi média. 

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati forrás, saját erő, önkéntesség 

 

Intézkedés 

megnevezése 

Fizikai-, és infokommunikációs akadálymentesítés 

Intézkedés célja Az akadálymentes közlekedés és akadálymentes információ-

közlés biztosítása a közutakon, járdákon, középületekben, 

akadálymentes ügyintézés lehetőségének megteremtése. 

Célcsoport Fogyatékkal élők, időskorúak 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 
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Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Felmérés, bejárás, terv készítése, közös pályázat akár térségi 

szinten. Lehetséges megoldások mérlegelése, 

akadálymentesítésre irányuló megoldások felkutatása, építés, 

kivitelezés, forrásszerzés.   

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok 

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás 

Pályázati forrás 

 

5.2. Járási felnőttképzés, képzés, szakképzés - koordinációja 

az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében  
 

A települések helyi esélyegyenlőségi programjaiban az egyik leghangsúlyosabb, több 

esélyegyenlőségi célcsoportot is érintő elem a felnőttképzés fejlesztése, a képzéshez 

való hozzáférés segítése, a piacképes tudás megszerzése és a munkaerőpiacon 

való elhelyezkedés támogatása.  

A felnőttképzés értéklánca sok szereplőt igényel, amíg egy személy versenyképes 

tudáshoz jut. Az értéklánc kiindulópontja a képző intézmény vagy vállalkozás, mely a 

képzés elvégzésével új tudást hoz létre. Szereplő az értékláncban az 

oktatásszervező, aki infrastrukturális feltételek biztosításával a megfelelő 

körülményeket biztosítja az oktatáshoz. Ugyancsak szereplő a Járási Kormányhivatal 

(Foglalkoztatási Osztály), mely legalább részben felelős azért, hogy a munkavállalók 

és munkaadók egymásra találjanak ott ahol ezt a piac nem képes elintézni. Az 

értékláncban szintén szereplő a Türr István Képző és Kutató Intézet is, mely 

kifejezetten a hátrányos helyzetű népesség felnőttképzésének országos 

koordinációjával foglalkozik. Az értékláncnak logikailag része a munkaerőpiac 

szereplője, a munkaadó is, ugyanis a munkaadó fordítja le a piaci igényeket olyan 
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erőforrás-kombinációra, mely végső soron a többletértéket létrehozza. Emiatt kritikus, 

hogy legalább három szereplő együttműködése megvalósuljon ahhoz, hogy a helyi 

képző intézmények végső soron olyan szakembereket, szaktudást „állítsanak elő” 

mely a piacon releváns, használható, így a teljes értéklánc összehangolt.  

Az összehangolásnak azonban ma szereplői vannak, de teljeskörű felelőse nincsen 

a feladatok elhatárolása miatt, ugyanis ez részben piaci szolgáltatás, részben felnőtt 

emberek önálló döntésén alapul. Több szervezet végez, helyenként akár 

összehangolt munkát is abban, hogy a munkanélküliség csökkentése végett a lehető 

legjobb képzettségi szintű munkavállalók legyenek a járási településeken.  A járási 

kormányhivatalok feladatuk ellátása közben rendelkeznek olyan információkkal, 

melyek ugyanezt a célt támogatják, azonban világos, hogy az önkormányzatok elemi 

érdeke a helyzetben olyan koordinációt végezni, mely végső soron a települési 

munkanélküliséget csökkentve a település adóerejének növekedéséhez, a települési 

életszínvonal emelkedéséhez járul hozzá.  

Az önkormányzatok feladata járási szintű koordináció keretében a következő: 

 Össze kell állítani egy olyan információhalmazt (ha úgy tetszik adatbázist), 

mely a településeken és a járásban összességében elérhető kompetenciákat 

modellezve tartalmazza. Ez nem egy személysoros adatbázis, hanem egy 

járási kompetencia-felmérés, mely valós képet ad arról, hogy a településeken 

milyen végzettségű és képességű emberek élnek.  

 Egyeztetni szükséges a járással, hogy milyen kompetenciájú és végzettségű 

állományra lesz szükségük az elkövetkező időszakban. 

 Egyeztetni szükséges a Járási Kormányhivatallal a munkaügyi eljárásokról, a 

sikeres elhelyezésekről és az általuk látható igényekről 

 Rendszeres időközönként ki kell kérni a képző intézmények terveit az 

elindításra kerülő képzésekről, a tervezett képzésekről és a jelentkezés 

hiányában elmaradt képzésekről.  

 Mindezen információ birtokában javaslatot kell tenni az értéklánc szereplői 

tevékenységének összehangolásáról:  

o olyan munkáltatói igényeket kell jelezni a képző intézményeknek, ahol 

hiány tapasztalható, 
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o jelezni kell a képzési adatokat a többi szereplőnek, hogy azok jövőbeli 

üzleti lehetőségeiknél ismerjék a járási képzési és kompetencia 

helyzetet.   

Az önkormányzatok járási szintű koordinációja eredményeképpen a járási tudásszint 

emelkedéséből adódóan az esélyegyenlőségi csoportok munkaerőpiaci helyzete 

javul. Fel kell azonban vetni azt is, hogy bár a HEP-ek intézkedési terveiben nem volt 

nagyon hangsúlyos a fiatalok, gyermekek körében az oktatással kapcsolatos 

intézkedés, azonban hosszú távon csak a gyermekek számára nyújtott oktatási 

tevékenységgel érhető el, hogy a jelenleg látható problémák ne termelődjenek újra. 

Így a program kiterjesztése már rövid távon is cél lehet a gyermekekkel, 

fiatalkorúakkal kapcsolatos oktatási területre, hogy a fiatalok már úgy vágjanak bele 

az életbe, hogy a járásban releváns, keresett szaktudással rendelkeznek. Ezzel a 

felnőttképzés nehézségei áthidalhatóak, és idejekorán megteremthetők a sikeres 

munkavállalás feltételei.  

Intézkedés 

megnevezése 

Munkaerő-piaci integráció 

Intézkedés célja Csongrádi  Járási Hivatal Járási Foglalkoztatási Osztály 

(Munkaügyi Kirendeltség) által támogatott közfoglalkoztatási és 

foglalkoztatási programokban résztvevők munkaerő-piaci 

integrációja a járás egészére kitűzendő cél. Munkanélküli, aktív 

korúak képzése, átképzése. 

Célcsoport Mélyszegénységben élők és romák 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés, új 

kompetenciák elsajátítása, kompetenciafejlesztés annak 

érdekében, hogy bekerüljön és tartósan bent maradjon a 

munkaerő-piacon.  

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok, Járási Foglalkoztatási Osztály, 
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Képző intézmények, TKKI 

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás 

Pályázati forrás 

 

Intézkedés 

megnevezése 

Értékteremtő köz – munka - végzés 

Intézkedés célja A közfoglalkoztatás látható eredményei, az értékteremtés 

alapjait szem előtt tartva szükséges a legoptimálisabb 

munkafolyamatokat meghatározni. Kompetencia fejlesztés és 

társas kapcsolatok erősítése.  

Célcsoport Mélyszegénységben élők és romák 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, 

Csanytelek, Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Képzések: A közfoglalkoztatottak gyakran tartósan álláskereső 

személyek, nem ritka az olyan eset, amikor a résztvevők több 

évnyi passzivitást követően kerülnek a program segítségével 

újra foglalkoztatott szituációba. Ennek következtében a sikeres 

reintegrációhoz a közfoglalkoztatottak munkakompetenciáit, 

társas kompetenciáit, munkához való viszonyát, 

kommunikációs készségeit, önállóságát éppúgy erősíteni kell, 

mint énképüket és magabiztosságukat.  

A közfoglalkoztatási programokban közvetlen vezetői szerepkör 

betöltők számára ugyancsak nélkülözhetetlen volna az e 

szerepre való felkészítés. 

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok, Csongrádi  Járási Hivatal Járási 

Foglalkoztatási Osztály, TKKI, Felnőttképzéssel foglalkozó 

oktatási intézmények 

Beruházási Projektmérettől függő 
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költség 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás 

Pályázati forrás 

 

Intézkedés 

megnevezése 

Nők foglalkoztatását segítő gyermek elhelyezési lehetőségek  

Intézkedés célja A kisgyermekes anyák munkaerőpiacra való visszatérésében, 

foglalkoztatásban tartásának segítése, támogatása.  

Célcsoport Aktív korú nők  

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Gyermektáborok szervezése, működtetése. A gyermekek 

nappali ellátását biztosító intézmények rugalmas szolgáltatási 

rendjének megvalósítása. 

Családi bölcsőde, családi napközi létrehozása, a működés 

támogatása.  

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek 

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás, Pályázati forrás 

 

 

 

Intézkedés 

megnevezése 

Generációk összefogása az élethosszig tartó tanulásért 

Intézkedés célja Az időskorúak körében az informatikai jártasság növelése, a 

számítógép használatának elsajátítása, a magányosság 
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érzésének csökkentése, kommunikáció áramlás megvalósítása, 

élethosszig tartó tanulás elérése, generációk közötti kapcsolat 

erősítése. 

Célcsoport Időskorúak 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Iskolák, intézmények, civil szervezetekre alapozva 

kapcsolatfelvétel középiskolákkal és idősügyi szervezetekkel, 

önkéntes diákok szervezése, járási, település szintű 

kommunikáció, oktatás.  

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok, középiskolák, intézmények, civil 

szervezetek, idősügyi szervezetek 

Beruházási 

költség 

Energia felhasználás költségei 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás 

 

Intézkedés 

megnevezése 

Fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek integrálása 

és aktív foglalkoztatása 

Intézkedés célja Fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességű személyek 

alacsony, beszűkülő foglalkoztatási lehetőségeinek javítása 

Célcsoport Fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek  

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Foglalkoztatás segítése: tevékenységi lehetőségek, piacok 

felkutatása, foglalkoztatás támogatása 

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok, nonprofit-, forprofit-szervezetek, 
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civil szervezetek 

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás 

Pályázati forrás 

 

5.3. Járási programszervezési együttműködés 
 

A járási szintű programok közös tulajdonsága, hogy több település összefogásában, 

turisztikai értékkel bíró eseményt hoznak létre. Az események megvalósulásában 

három fontos szereplő szoros együttműködése valósul meg: 

 szállásadók, akik az akár többnapos programok számára képesek az alapvető 

szolgáltatásokat biztosítani 

 vendéglátók, akik az akár többnapos eseményeket ellátással támogatják 

 programszervezők, akik témát és tartalmat biztosítanak az eltöltött időben.  

A csongrádi járásban mindhárom szolgáltató típus megtalálható. Ahhoz azonban, 

hogy az eseményszervezés ne aprózódjon el, és ne szigetszerű eseményekre 

kerüljön elköltésre az amúgy is szűkös kommunikációs költség, a települések 

stratégiai szövetségére, szoros együttműködésére van szükség.  

A szolgáltató szektorban működő vállalkozások járásonként 

Szege

d 

Mak

ó 

Szent

es 

Hódmezővásár

hely 

Mórahalo

m 

Csongr

ád 

Kistel

ek 

Csongr

ád 

megye 

13653 154

0 

1737 2417 742 897 547 21533 

Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv 

 

Az önkormányzatok feladata, hogy járási turisztikai kerekasztalt hozzon létre az 

alábbi paraméterek mentén: 
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 a kerekasztal tagjai a járási vállalkozások képviselői, melyek a fenti három 

kategóriában végeznek ma is gazdasági tevékenységet 

 a kerekasztal résztvevője az önkormányzat, hogy eljárási, módszertani és 

szervezési segítséget nyújtson 

 eseti meghívottak számolhatnak be jó gyakorlatokról, követendő példáról.  

A kerekasztal feladata hogy a járási stratégiával összhangban új programterveket 

alkosson, melyek képesek jó hétvégi vagy nyári alternatívát kínálni a programkereső 

magyar embereknek.  

A kerekasztalon született stratégiai szövetségek tartósak és fenntarthatóak, mert 

olyan érdekek mentén születnek, melyek minden szereplő számára többletértéket 

képeznek.  

A program végrehajtása növeli a járási turizmus erejét, ezen keresztül közvetlen 

hatása van a nők, idősek és mélyszegénységben élők foglalkoztatására, a 

gyermekek életszínvonalára és a fogyatékkal élők mindennapjaira, az 

elmagányosodás fékezésére.  

Intézkedés 

megnevezése 

Közösségi terek kialakítása, fejlesztése 

Intézkedés célja Akadálymentes környezetben, eszközbeszerzések biztosítása a 

szabadidő hasznos, tartalmas eltöltéséhez.  

Célcsoport Minden célcsoport érdekében 

Érintett terület Minden önkormányzat a saját közigazgatási területén 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Új infrastruktúrák létesítése, vagy a meglévők fejlesztése, 

átalakítása – amennyiben szükséges. Tájékoztatások, 

előadások szervezésének és lebonyolításának helyszínei.  

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos, 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok, intézmények 

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási Pályázati forrás, saját erő 
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keret 

 

5.4. Járási szintű program a szociális ellátórendszer széles 

körű fejlesztése és hatékonyságának növelése érdekében 
 

A járásban a helyi esélyegyenlőségi programok egyik fontos témája a feladatellátás 

javítása, mely több esélyegyenlőségi célcsoportban is megjelent. A feladatellátás 

javítására több mód kínálkozik, az alábbiak szerint: 

 A meglévő keretek között végzett feladatellátás javítása további, önként vállalt 

feladatokkal. 

 A meglévő feladatellátásban hatékonyabb eljárások, települési vagy járási jó 

gyakorlatok használata. 

 Társulási formában végrehajtott feladatellátás. 

 Gazdasági számításokkal alátámasztott saját, vagy kiszervezett feladatellátás 

közötti döntés.  

 Akadálymentesítési együttműködések megteremtése. 

 Civil, non-profit és forprofit szféra szereplőinek bevonása. 

 Életvezetési információk megjelenítése mindennapi pénzügyek, 

háztartásvezetés, babavárás témában online és kiadvány formájában. 

 Bűnmegelőzési és kármentési információk idősek, fogyatékkal élők és nők 

számára a fokozott kitettségük csökkentése végett.  

 Tanyagondnoki szolgálatok kiterjesztése – gépjárműpark pályázati úton való 

cseréje, bővítése. 

 

Mint az a felsorolásból látszik, a feladatellátás javítása, bővítése jellemzően pénzügyi 

kérdés is, ugyanis a vállalt többletfeladatok jellemzően valamilyen többlet-

erőforrásigénnyel is járnak. E többlet-erőforrásigény nem feltétlenül jelent pénzügyi 

ráfordításokat, azonban a meglévő kapacitások, emberi erőforrás jobb kihasználását 

mindenképpen szükségesnek tartja.  

A JEP járási koordinációjának tartalmát tekintve e gyakorlatokkal kapcsolatban a 

résztvevő önkormányzatok feladatai az alábbiak: 
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 települési jó gyakorlatok vizsgálatai, a más településeken az esélyegyenlőség 

szempontjából releváns feladatellátási változások kapcsán, kihasználva a 

települések közötti kapcsolatokon keresztül megszerezhető információkat  

 az esélyegyenlőség szempontjából releváns, pályázati forrásból készített 

tanulmányok, elemzések megismerése, és az azokban foglalt lehetőségek 

helyi alkalmazásának vizsgálata 

 rendszeres, a települési jegyzők vagy kijelölt munkatársak közötti 

egyeztetések a feladatellátás javítása érdekében járási együttműködésben 

végezhető közös tervezés érdekében 

 megállapodások az egyes önkormányzati feladatok társulásban történő 

ellátásáról, amennyiben az gazdaságossági szempontból alátámasztható. 

 

Intézkedés 

megnevezése 

 Családok átmeneti otthonának létrehozása, krízisszálló 

működtetése, krízishelyzet megszüntetésére irányuló 

intézményi támogatás. Gyermekek átmeneti otthonának 

fejlesztése. 

Intézkedés célja Az ideiglenesen lakhatási gondokkal küzdő családok számára 

lehetőséget biztosítson a család egységének megtartására, és 

a szociális munka eszközeivel támogassa a családot önálló 

életvitelük megtartásában, vagy annak visszaállításában. 

Gyermekek átmeneti otthonának fejlesztése – tárgyi eszközök 

beszerzése.  

Célcsoport Az átmenetileg otthontalanul maradt, veszélyeztető 

környezetből menekülő, családon belüli erőszak áldozatává vált 

gyermek és szülője, illetve a válsághelyzetben lévő várandós 

anya. 

Érintett terület Csongrád járás minden települése  

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Az átmeneti otthon létrehozása meglévő épület esetleges  

átalakításával, felújításával, együttműködés a rendőrséggel és a 

szociális jelzőrendszer tagjaival. Kapcsolatfelvétel átmeneti 

otthonokkal. 

Az intézkedés Folyamatos; 5 év 
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megvalósításának 

időtartama 

Partnerek Szociális ellátórendszer tagjai, Járási Hivatal Gyámügyi 

Osztálya, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői 

hálózat, Pedagógusok. 

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás, pályázati forrás 

 

Intézkedés 

megnevezése 

A szociális alapszolgáltatások fejlesztése  

Intézkedés célja Az időskorúak nappali ellátását biztosító épületek 

korszerűsítése a szolgáltatás színvonalának emelése, az 

igénybevételi hajlandóság növelése az izoláció csökkentése 

érdekében. 

Célcsoport Időskorúak 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

A meglévő infrastruktúra rehabilitációja, fejlesztése 

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok,Szociális intézmények, Nappali 

ellátások, Civil szervezetek.  

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás 

Pályázati forrás 
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Intézkedés 

megnevezése 

Szegénységben élők lakhatásának segítése 

Intézkedés célja Az eladósodás következtében lakhatási problémákkal küzdők 

támogatása, a hajléktalanság veszélyében élők, a nem 

megfelelő lakáskörülmények felszámolására. 

Célcsoport Mélyszegénységben élők, nők, gyerekek, fogyatékkal élők 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Önkormányzati bérlakás-program. A településeken lévő 

ingatlanok hasznosítása, önkormányzati támogatások, jó 

gyakorlatok átvétele, a település népességmegtartó erejének 

növelése. 

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok, Civil szervezetek, Egyház, 

Szociális intézmények  

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás 

Pályázati forrás 

 

Intézkedés 

megnevezése 

Adományok koordinálása 

Intézkedés célja A szegénység ellen való küzdelemben felkutatni azokat a 

szervezeteket és magánszemélyeket, akik a rászorulókat 

adományokkal támogatják. Az adománygyűjtés koordinálása, a 

gyűjtés megszervezése, az adományok kezelése, adatbázis 

létrehozása, a kiosztás és szállítás megoldása.  

Célcsoport Mélyszegénységben élők, nők, gyerekek, fogyatékkal élők 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 
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Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

A településeke folyó adománygyűjtések nyomon követése, a 

települések együttműködése abban, hogy adekvát 

segítségnyújtás történjen a rászorulók felé, ennek érdekében az 

adományok optimális kiosztási feltételeinek megteremtése.  

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok, Civil szervezetek, Egyház, 

Szociális intézmények  

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

 

 

5.5. Járási oktatás, oktatás-szervezés koordinációja 
 

Az oktatás témaköre a gyermekeket, közülük is speciális nevelési igényük miatt 

gyakran a mélyszegénységben élő és roma gyermekeket fokozottan érintik.  

A gyermekek alapvető tanulási képességei már alsó tagozatban kialakulnak. A 

tanulás hajlandóságának kialakítására óvodában, és az iskolai nevelés elején, de a 

tanulás képességének elsajátítása, vagyis az iskolarendszerű oktatásban való 

részvétellel való kompatibilitás vagy különbözőség ebben az időszakban alakul ki. A 

mélyszegénységben élő gyermekek nevelésével kapcsolatosan fokozottan előtérbe 

kerülnek az egyes pedagógusok személyes gyakorlatai. Felmerülhetnek ötletek, 

javaslatok, jó gyakorlatok melyek megosztásával az oktatási színvonal radikálisan 

emelhető. 

A tehetséges gyermekek kibontakozásának gyakran korlátja a tehetséget fel nem 

ismerő szülő, vagy a családi környezet érdektelensége csakúgy, mint a felismert, 

támogatott tehetséges fiatal családjának anyagi képessége. Az oktatás, és 

tehetséggondozás jelentős jövedelmet emészt fel, és családok gyakran nem képesek 

a képességfejlesztő játékok vagy a tehetséggondozással járó idő, és pénz 
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ráfordítást, azonban az olyan esetekben, ahol nem a jövedelem, hanem a család 

hozzáállása a visszatartó erő, a tehetség gondozását a szülők tájékoztatásán, a 

tehetségbe való befektetés gondolatának erősítésén keresztül kell kezdeni. Célként 

kell megfogalmazni, hogy a tehetség gondozása olyan környezetben történjen meg, 

ahol a szülők és család ugyanúgy bevonásra kerül a folyamatba, ahogyan maga a 

gyermek is. A fejlesztésre, felzárkóztatásra és tehetséggondozásra a jelenleg 

pályázható Tanoda programok kiemelt figyelmet érdemelnek.  

Intézkedés 

megnevezése 

Összefogás az idősödő emberek foglalkoztatásáért 

Intézkedés célja Az aktív, áthajlás korban lévő munkavállalók 

foglalkoztatottságának javítása 

Célcsoport Időskorúak 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Átképzés, helyi adókedvezmény a foglalkoztatás 

támogatásához 

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok, Csongrádi  Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltsége (Foglalkoztatási Osztály), forprofit 

szervezetek 

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás 

Pályázati forrás 

 

Intézkedés 

megnevezése 

Tanulás támogatása  

Intézkedés célja Az iskolai tanulás képességének elsajátítását támogató 

programok a hátrányos helyzetű gyermekek számára a 

lemorzsolódás elkerülése érdekében (Tanoda Program). 
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Célcsoport Mélyszegénységben élők, gyerekek 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Fejlesztési és korai fejlesztési lehetőségek támogatása, 

szakpedagógusok meghívása, továbbképzési lehetőségek 

felmérése. Pályázat az iskolarendszeren kívüli támogatásra.  

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok, Civil szervezetek, Egyház, 

Szociális intézmények, Nevelés-oktatási intézmények.  

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás 

Pályázati forrás 

 

Intézkedés 

megnevezése 

Tehetséggondozás  

Intézkedés célja A kiemelkedően teljesítő vagy teljesítményében 

kibontakoztatható gyermekek támogatása.  

Célcsoport Mélyszegénységben élők, nők, gyerekek 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Az iskolai lehetőségeken túlmenően a gyerekekkel való 

kiscsoportos fejlesztés, tanulmányi és sport versenyekre való 

felkészítés és részvétel támogatása. 

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok, Civil szervezetek, Egyház, 

Szociális intézmények, Nevelés- Oktatási Intézmények 

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 
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Megvalósítási 

keret 

Saját forrás 

Pályázati forrás 

 

Intézkedés 

megnevezése 

Tanoda és ösztöndíj program 

Intézkedés célja Hátrányos helyzetű gyerekek tanulási és továbbtanulási 

esélyeinek támogatása.  

Célcsoport Mélyszegénységben élők, gyerekek 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

A településeken élő gyerekek felzárkóztató, fejlesztő 

képzéseinek a lehetősége.  

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok, Civil szervezetek, Egyház, 

Szociális intézmények  

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás 

Pályázati forrás 

 

5.6. Járási bűnmegelőzési és veszélyeztetettséggel 

kapcsolatos együttműködés 
 

A járási koordináció elsődleges feladata, hogy: 

 csökkentse és megelőzze nők, idősek körében a kiszolgáltatottságot, vagyis 

információt nyújtson e csoportoknak arról, hogyan lehet a bűncselekmények 

valószínűségét csökkenteni 

 a bűncselekmény megtörténte esetén milyen teendők vannak a kármentés, 

kár minimalizálás érdekében 

 családon belüli erőszak áldozatává váltak segítése, krízishelyzet kezelése 
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 tájékoztatás a bántalmazásról 

 hogyan lehet a csalókat, csalárd szándékúakat felismerni 

 melyek azok a tipikus csalási formák amivel pl. időseket vesznek rá előnytelen 

szerződések vagy áruvásárlás megkötésére 

 kábítószer prevenció és szerhasználat visszaszorítása érdekében tett lépések 

 prevenciós programok iskolások számára 

 kiadványok, szórólapok, információs felületek létrehozása 

 

Ugyancsak hasznos, járási koordinációban végezhető feladat a civil szervezetekkel 

való együttműködésben figyelőszolgálatok, ún. „jelző”rendszerek működtetése. Ha 

egy településen felbukkan egy csaló, vagy betörések történnek, az ritkán elszigetelt 

eset. A rendőrség tapasztalata szerint, ha kisebb súlyú bűncselekmény történik egy 

helyen, és az felderítetlen marad, akkor további hasonló cselekmény megtörténtére 

lehet számítani. Így a korai jelzés felbecsülhetetlen értékű lehet, mert idejekorán 

ráirányítja a figyelmet arra, hogy valamely területen problémára lehet számítani.  

A járási koordináció feladata tehát a civil együttműködések segítése, és részletes 

tájékoztatás ezekben a témákban a leginkább érintett csoportok számára.  

Intézkedés 

megnevezése 

Biztonság az időskorban 

 Intézkedés célja Bűnmegelőzés, időskorúak biztonságérzetének növelése 

Célcsoport Időskorúak 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekkel 

kapcsolatban tájékoztató jellegű és preventív előadások 

szervezése járási szinten.(Jó gyakorlat, hogy a helyben működő 

polgárőrség is együttműködik a rendőrséggel, emellett az 

idősek klubjaiban is bemutathatják az időskorúakkal megtörtént 

eseteket.) 

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 



86 

 

Partnerek Települési önkormányzatok, intézmények, rendőrség 

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás 

Pályázati forrás 

 

Intézkedés 

megnevezése 

Ajtók mögött 

 Intézkedés célja Családon belüli bűncselekmények és erőszak  

Célcsoport Nők, Gyerekek 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

A bántalmazás és családon belüli erőszak témakörében széles 

körű tájékoztatás kiadványok útján az igényelhető lakhatási és 

jogi segítségnyújtás formáiról.  

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok, intézmények, rendőrség 

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás 

Pályázati forrás 

 

 

Intézkedés 

megnevezése 

Tanyagondnoki szolgálatok további fejlesztése 

Intézkedés célja Külterületen élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózásának 

segítése 

Célcsoport Hátrányos helyzetű tanyán élő lakosság 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 
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Megvalósítás 

eszköze (i)  

Tanyafejlesztési Program folytatása akár járási szintű közös, 

vagy önkormányzati pályázat útján folyamatosan, a szolgáltatás 

színvonalának emelése érdekében.  

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok, Csongrád Járás Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye 

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás 

Pályázati forrás 

 

5.7. Járási szintű egészségfejlesztési – egészségmegőrzési - 

egészségtudatos életmódot támogató programok létrehozása 
 

A lehető legjobb egészségi állapot  elérése világszerte a legfontosabb társadalmi 

célok egyike, megvalósulása az egészségügyön kívül számos más társadalmi és 

gazdasági szektor közreműködését is igényli. Az emberek egészségi állapotát 

tekintve óriási egyenlőtlenség tapasztalható Az embereknek nem csak joguk, de 

kötelességük is, hogy egyénileg és közösségileg is részt vegyenek a számukra 

nyújtott egészségügyi ellátás tervezésében és megvalósításában. (Kishegyi J, 

Makara P; 2004) 

Az egészség védelmében, az egészséges életmód kialakításában számos teendőnk 

van, járási és települési szinten egyaránt. 

A térség lakosainak egészségi állapota romló, a morbiditási statisztikák rangsorában 

– a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrendszeri megbetegedések, ízületi 

problémák – mellett a pszichés problémák a leggyakrabban előforduló betegségek. 

A járási koordináció feladata: 
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 az egészségügyi, szociális, oktatási, képzési, foglalkoztatási (együttesen humán) 

szolgáltatások együttműködve, jó színvonalon, működjenek, és javuljon 

igénybevételük hozzáférhetősége 

 felhívni a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára 

 tájékoztatás 

 szűrővizsgálatok megszervezése, a hozzáférés biztosítása 

 

Intézkedés 

megnevezése 

Együtt az egészségért 

Intézkedés célja Szemléletformálás; az egészségkárosodás megelőzése; a 

kialakult egészségkárosodás rehabilitációja.  

Járási szintű egészségfejlesztési program elkészítése 

Célcsoport Minden célcsoport 

Érintett terület A csongrádi járás közigazgatási területe (Csongrád, Csanytelek, 

Felgyő, Tömörkény) 

Megvalósítás 

eszköze (i)  

Primer prevenció megvalósítása: szűrések, az életmód és az 

egészségügyi szemlélet formálása, tanácsadás a betegségek 

bekövetkezésének csökkentéséért - jóval olcsóbb, mint az adott 

betegség ellátása. Szekunder prevenció: arra kell törekedni, 

hogy ne alakuljon ki további szövődmény, - ha már kialakult 

valamilyen betegség - folyamat - megfelelő orvosi ellátás 

biztosítása. Tercier prevenció: ne alakuljon ki rokkantság. 

Amennyiben a rokkantság nem elkerülhető, fontos, hogy a 

beteg a maradék képességeinek maximális felhasználásával 

képes legyen minimálisan az önellátásra, és ha lehetséges, az 

újbóli társadalmi beilleszkedésre - ez a rehabilitáció 

megvalósításának esete, amikor szakképzett szociális 

munkások, ápolók alkalmazását kell biztosítani. 

Az intézkedés 

megvalósításának 

időtartama 

Folyamatos; 5 év 

Partnerek Települési önkormányzatok, Egészségügyi Alapellátási 

Intézmény, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
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Szakigazgatási Szerve, háziorvosok, védőnői szolgálatok, civil 

szervezetek 

Beruházási 

költség 

Projektmérettől függő 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás, pályázati forrás 

 

5.8. JEP indikátorok, elérni kívánt célértékek 

Komplex 

program 

neve 

Intézkedés 
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C
é
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I. Járási 

feladatellátás 

javítása, 

információs 

híd 

létrehozása 

Rendszeres 

munkacsoport az önként 

vállalt feladatok 

bővítésének vizsgálata 

érdekében 

2015. 

IV. né. 

2020 5 év Rendszeres 

munkacsoport 

ülés tartása a 

végrehajtási idő 

alatt 

5 

Jó gyakorlatok 

adaptációs lehetősége, 

korábbi 

programjavaslatok és 

szervezetfejlesztési 

javaslatok együttes 

vizsgálata 

2016. 

II. fé 

2020 4,5 

év 

Dokumentált 

megvalósíthatós

ági vizsgálat 

2 

Társulás keretében 

végzett feladatellátás 

vizsgálata 

2017 2020 4 év Dokumentált 

megvalósíthatós

ági vizsgálat 

1 

Települések és 

intézmények közötti 

információ erősítése a 

célcsoportok érdekében 

végzett munka 

eredményességének 

2018 2020 3 év Dokumentált 

megvalósíthatós

ági vizsgálat 

1 
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növelése érdekében 

Járási 

akadálymentesítési 

együttműködések, 

fogyatékkal élőkkel 

kapcsolatos érzékenyítés 

2016. 

I. fé 

2018 3 év Rendszeres 

munkacsoport 

ülés tartása a 

végrehajtási idő 

alatt 

3 

II. 

Felnőttképzé

s, képzés, 

szakképzés 

koordinációja 

a 

munkavállalá

si esélyek 

növelése 

érdekében, a 

foglalkoztatá

s támogatása 

 

Járási foglalkoztatási 

igények, képzési 

lehetőségek és 

programszervezési 

információk 

megjelenítésére önálló 

járási információs portál 

létrehozása 

2016 2018 2 év Információs 

portál, képzési 

lehetőségek 

tájékoztató felület 

 

1 

Járási felnőttképzési 

lehetőségek érintettjei 

közti rendszeres 

egyeztetések 

(képzőintézmények, 

munkaadók, 

kormányhivatal –

Foglalkoztatási osztály) 

2015. 

IV. né. 

2020 5 év Rendszeres 

munkacsoport 

ülés tartása a 

végrehajtási idő 

alatt 

5 

pályaorientációs, 

pályaválasztási 

tanácsadás 

2016. 

I. fé 

2020 4,5 

év 

Tanácsadási 

esemény 

megtartása 

4 

III. Járási 

programszer

vezési 

együttműköd

és 

Járási programok 

esetében az odajutás 

jobb megszervezése 

2017 2020 4 év Szervezett 

utazás járási 

programokra 

fogyatékkal élők, 

idősek és 

mélyszegénység

ben élők 

számára 

4 
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IV. Járási 

szintű 

program a 

szociális 

ellátórendsze

r széles körű 

fejlesztése és 

hatékonyság

ának 

növelése 

érdekében 

Életvezetési információk 

megjelenítése 

mindennapi pénzügyek, 

háztartásvezetés, 

babavárás témában 

online és kiadvány 

formájában 

2017  

I. fé 

2017 

 

1 év szórólapok, 

kiadványok 

1 

Szociális szolgáltatások 

fejlesztési lehetőségei, 

támogatott lakhatás 

biztosítása, 

gyermekszegénység 

felszámolása. 

2016 2020 4 év Szakmai 

beszámoló 

1 

Adománygyűjtés és 

adományosztási 

koordináció a települések 

között 

2016. 2017 1 év Koordináció 

megszervezése,  

1 

V. Járási 

oktatás, 

oktatásszerv

ezés  

koordinációja 

Az oktatás gyakorlatával, 

jó példáival kapcsolatos 

járási tapasztalatcsere 

érdekében elsősorban az 

alsó tagozatos tanítók 

számára szervezett 

programok a SNI és 

mélyszegénységben élő 

gyermekek oktatási 

tapasztalataival 

kapcsolatosan 

 

2018 2020 3 év Rendszeres 

munkacsoport 

ülés tartása a 

végrehajtási idő 

alatt 

3 

Tehetséggondozási, korai 

fejlesztési program 

kidolgozása, az oktatási 

alapellátás fejlesztése 

2017 2020 4 év Stratégiai 

dokumentum 

1 

VI. Járási 

bűnmegelőzé

si és 

Civil összefogás segítése 

figyelőszolgálat 

szervezés és megelőzési 

2016. 

I. fé 

2020 5 év információs 

kiadvány 

1 
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veszélyezteté

ssel 

kapcsolatos 

együttműköd

és 

 

 

tevékenységekre 

Bűnmegelőzési és 

kármentési információk 

időseknek, fogyatékkal 

élőknek és nőknek 

kiszolgáltatottságuk 

csökkentése végett – 

információs kiadványok. 

2016. 

I. fé 

2020 5 év információs 

kiadvány 

1 

VII. Járási 

szintű 

egészségfejl

esztési/egész

ségmegőrzés

i/egészségtu

datos 

életmódot 

támogató 

programok 

létrehozása 

Az egészséges életmód 

és az 

egészségtudatosság 

fejlesztése céljából 

tájékoztatás nyújtása a 

szűrővizsgálatok 

lehetőségeiről a 

célcsoportok számára, 

azok szervezése.  

2016. 2020 5 év Szűrővizsgálatok

ról szóló 

tájékoztatás, 

vizsgálat 

szervezése  

1/1 

 

 

5.9 Források 
  

Terület-, és településfejlesztési operatív program 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) célja, hogy kereteket 

biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és 

megvalósításához. Törekvéseinek tematikus fókuszában két tényező áll:  

 Térség-specifikus gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés: a TOP erős 

gazdaságfejlesztési orientációja miatt jelentősen hozzájárul ahhoz a 

kormányzati törekvéshez, amely szerint a 2014-2020-as uniós fejlesztési 

források 60%-ának közvetlenül a gazdaságfejlesztést kell szolgálniuk.  

 Területi és települési önkormányzati kompetenciákba eső feladatellátás 

kapcsán felmerülő szükségletek kielégítéséhez szintén keretet ad. Ezért a 
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TOP fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi 

társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is. Ugyanakkor ezek 

esetében is szempont a legalább közvetett gazdasági és foglalkoztatási hatás.  

 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

Az EFOP célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a 

foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, továbbá az ezt megalapozó 

társadalmi összetartozás biztosítása.  

Az EFOP stratégiai célja, hogy elősegítse a társadalmi befogadást, befektessen az 

oktatásba, növelje ezáltal a foglalkoztatást, valamint ösztönözze a technológiai 

fejlődést és az innovációt.  

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program (továbbiakban: GINOP) a magyar gazdaság növekedését szolgálja. A 

program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája 

elérje a 75%-ot. Ehhez szükséges egyrészt új munkahelyek létesítése, másrészt a 

munkát vállalni akarók képességeinek fejlesztése. 

 

Az egyes operatív programok relevanciája 

A programok relevanciáját (és a kapcsolódó prioritásokat) az alábbi táblázatban 

foglaljuk össze.  

 

 

  EU program releváns prioritása 

Program neve TOP EFOP GINOP 

I. Feladatellátás javítása P1, P2, P4, P5, 

P6 

P1, P2, P3, P4, P5, 

P6 

P3 

II. Felnőttképzés P1, P5, P6 P1, P2, P6 P3 
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koordinációja 

III. Járási turisztikai 

együttműködés 

P1, P2 P6 P4 

IV. Járási információs 

program 

P5, P6 P1, P2, P3, P4, P6 P3 

V. Oktatás, 

oktatásszervezés 

koordinációja 

P6 P1, P2 P3 

VI. Járási bűnmegelőzési 

együttműködés 

P4 P2, P4, P5, P6 - 

 

 

6. A végrehajtó szervezet felépítése 

 

A projektben előírt és vállalt kötelezettségeinek eleget téve, valamint az egyenlő 

bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának szempontjait szem előtt tartva, a 

járáshoz tartozó települések önkormányzataival együttműködési megállapodást 

kötött, melynek végső célja, hogy egységes, öt évre szóló járási szintű Esélyteremtő 

Programtervet alkosson.  

A programtervben megfogalmazott célok hatékony és tervszerű megvalósítása 

érdekében a résztvevők közös akarattal úgy döntöttek, hogy Esélyteremtő és 

felzárkóztatási Kerekasztalt alakítanak, mely működési rendjét az alábbiak szerint 

határozzák meg. 

 

6.1. A felzárkózási kerekasztal szakmai és területi hatásköre 
 

Csongrád járás illetékességi területe, Csongrád, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény 

települések közigazgatási határai.  

 

6.2. A felzárkózási kerekasztal célja 
 



95 

 

A helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges járási szintű 

szolgáltatási és intézményi, önkormányzati együttműködések kialakítása. 

 

6.3. A felzárkózási kerekasztal feladatai 
 

 A programterv elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének 

megteremtése érdekében, a vállalásoknak megfelelően az abban foglaltak 

megismertetése céljából nyilvánosságot biztosít.  

 Áttekinti a járás önkormányzatainak esélyegyenlőségi programját, azok 

megvalósulását. 

 Összehangolja a járásban tervezett intézkedéseket és fejlesztéseket. 

 Járási szinten megismeri az esélyegyenlőségi célcsoportok sajátos jellemzőit. 

 Segítő együttműködést alakít ki a résztvevők között. 

 Olyan fórumot hoz létre, amelynek működése során a helyi civil szervezetek 

képviselői közvetítik a civil társadalom igényeit, megoldási alternatívákat 

dolgoznak ki, és hatékonyan közreműködnek a feladatok megoldásában. 

 Szervező, tanácsadó tevékenység folytatása. 

 Szakmai segítségnyújtás. 

 A felzárkózási kerekasztal szervezése, működésének támogatása. 

 A járási szintű Esélyteremtő Programterv megvalósulásának nyomon 

követése, javaslat készítése annak szükség szerinti aktualizálására a 

munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 Támogatja a település szakembereinek biztosításával a folyamatosságot, a 

kapcsolatot a térségi munkában és a részvételt a közös projektekben, a közös 

fejlesztő munkában. 

 A helyi társadalom és a szakemberek együttműködésének támogatása. 

 A fenntartási időszak alatt a megvalósítást végző szakemberek munkájának 

folyamatos nyomon követése annak érdekében, hogy az érintett társadalmi 

csoportok élethelyzetében beállt pozitív irányú változások tartósak 

maradjanak. 

 A felzárkózási kerekasztal munkájáról beszámol felettesének.  
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6.4. A felzárkózási kerekasztal tagjai 
 

Állandó meghívottak: 

 Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény önkormányzatainak 1-1 

köztisztviselő delegáltja 

 Csongrádi Járási Hivatal esélyegyenlőségért felelős munkatársa 

 szakmai megvalósítók 

 civil szervezetek képviselői 

 egyházi szervezet képviselője 

 Csongrád Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője 

 TKKI esélyegyenlőséggel foglalkozó szakértője 

 külsős esélyegyenlőségi szakértő 

 projekt szakmai vezetője 

 projektmenedzsment 

Eseti meghívottak: 

 aktuális témához kapcsolódó, szakmailag kompetens intézmények vezetői 

 további civil szervezetek képviselői 

 további szakértők 

 

 

6.5. A kerekasztal ülései 
 

 A felzárkózási kerekasztal évente minimum 1 alkalommal ülésezik, melynek 

összehívásáról a koordinációs bizottság gondoskodik. 

 A meghívás elektronikus úton küldött meghívóval, az ülés tervezett időpontja 

előtt legalább 8 munkanappal, a tervezett napirend és az ülés helyszínének 

megjelölésével történik. 

 Az üléseken 50%+1 fő tag jelenléte szükséges. A megfelelő létszám 

hiányában ismételten ülést kell tartani. A megismételt ülés időpontját az 

eredeti ülésre szóló meghívóban is meg lehet jelölni, ebben az esetben külön 

értesítést nem kell küldeni. 

 A felzárkózási kerekasztal tagjai beszámolnak az elvégzett munkáról. A jövőre 

nézve ajánlásokat, javaslatokat fogalmaznak meg. 
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 A kerekasztal üléseiről jegyzőkönyv készül, melynek melléklete a jelenléti ív. 

  A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, munkamenet fázisait. 

 A jegyzőkönyvet a szakmai vezető által felkért jegyzőkönyvvezető és egy 

hitelesítő írja alá. 

  Az ülés során elkészült anyagok és a jegyzőkönyvek megőrzéséről a 

Csongrád Városi Önkormányzat mint projektgazda gondoskodik. 

 Az ülések nyilvánosak. 

 

6.6. A kerekasztal működésének tervezett hatásai 
 

 Hosszú távú együttműködés alakul ki a járáshoz tartozó önkormányzatok 

és civil szervezetek körében, ezáltal kialakulnak és megerősödnek a 

társadalmi párbeszéd és közösségi tervezés helyi rendszerei. 

 Sikeresebb esélyegyenlőségi helyi feltételek valósulnak meg a 2014-2020 

közötti programozási időszakban. 

 Javul a járás településein az önkormányzatok által ellátott 

közszolgáltatások megszervezésének hatékonysága, minősége. 

 Csökkennek az előítéletek, erősödik a társadalmi felzárkózás és az 

esélyegyenlőség céljai iránti elkötelezettség. 

 Hosszabb távon javul a helyi esélyegyenlőségi programok célcsoportjainak 

helyzete. 

 A járáson belül felmerült és a települések együttműködését igénylő 

problémák komplex kezelésének lehetőségei kereteket kapnak. 

 

6.7. Legitimáció és monitoring 
 

Biztosítani kell, hogy a járás minden lakója, a települések önkormányzati intézményei 

és azok munkatársai, valamint az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára 

elérhető legyen a Járási Esélyteremtő Programterv. 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatni szükséges a 

program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a 
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települések tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és 

társadalmi partnerek képviselőit. 
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Jelen Esélyteremtő Programterv 2015. december 01.-jén lép hatályba. 

 

A Kerekasztal és a munkacsoportok tagjai a megállapodást elolvasás és értelmezés 

után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Csongrád, 2015. október 30. 

 

____________________ ____________________ ___________________ 

     Gyöngyi Alexandra          Bartók Lajosné          Bertus Andrea 

 

____________________ ____________________ ___________________ 

Csatordainé Sebők Anna Borbála       Kajtár Anita   Kincses Olga 

 

____________________ ____________________ ___________________ 

      Nagy Sándorné           Boda Anita     Patainé Gémes Tímea 

 

____________________ ____________________ ___________________ 

Lantosné Csányi Ildikó         Tápai Lajosné        Fekete Mariann 

 

____________________  

         Lajos Istvánné 
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Felhasznált irdalom  
 

 Csongrád Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

 Csanytelek Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

 Felgyő Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

 Tömörkény Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

 Egészségfejlesztés a színtereken. Egészségfejlesztési módszertani füzetek. 

Szerk. Kishegyi J., Makara P. Bp. OEFI 2004. 

 Arató Ferenc, Bigazzi Sára, Cserti-Csapó Tibor, Híves Tamás, Kokas Dóra, 

Lakatos Szilvia, Orbán Anikó, Orsós Anna, Szauer Csilla, Szemenyei Mariann, 

Torda Ágnes, Trendl Fanni, Varga Aranka, Vég Zoltán Ákos – Helyi 

Esélyegyenlőségi Programok segédlet 

 Csongrád megyei fejlesztési terv 2013-2018 

 www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad/.../nepegeszsegugyi-foosztaly 

 jarasihivatalok.hu/component/tag/járási:népegészségügyi:intézet:szeged 

 https://www.palyazat.gov.hu/doc/4373 

 www.csongrad.hu 

 www.teir.hu 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad/.../nepegeszsegugyi-foosztaly
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4373
http://www.csongrad.hu/
http://www.teir.hu/

