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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 
Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. 
rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” 
c. dokumentum szerint átdolgozva, Gyula Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 
rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 
A település bemutatása 

Gyula város - Európa hírű gyógyfürdője révén - pezsgő idegenforgalmával Magyarország 
egyik legkedveltebb üdülővárosa, a régió kiemelkedő jelentőségű turisztikai központja. A város 
közigazgatási centrum, fejlett szolgáltatási hálózat jellemzi, itt működik számos megyei 
intézmény. A magyar nyelvű lakosság mellett német és román nemzetiségű emberek élnek. Gyula 
a magyarországi román nemzetiség központja is, illetve 1970 óta fontos közúti határátkelőhely 
Románia felé. A város gazdag műemlékkincsével és történelmi múltjával a Dél-alföld egyik 
legjelentősebb kulturális központja. Legfőbb vonzereje az egykori Almássy kastély 8,5 hektár 
területű természetvédelmi területté nyilvánított ősparkjában létesült fürdő. 
A régió kiemelkedő - 1985 óta gyógyhelynek minősített - nemzetközi hírű fürdőjét évről-évre 
egyre több pihenni és gyógyulni vágyó turista keresi fel. A Várfürdő a Dél-alföld legújabb 
legmodernebb, európai színvonalú strand- és gyógyfürdője, 23 medencéjével a Magyar 
Fürdőszövetség által minősített legmagasabb kategóriájú, négycsillagos strand- és gyógyfürdő 
minősítést nyerte el, és amely jelenleg a legnagyobb volumenű fejlesztés alatt áll. Gyula átfogó 
fejlesztési terve azt célozza, hogy neves fürdő-és fesztiválvárosként váljon ismertté, ezzel 
párhuzamosan egy élhetőbb várost, tágabb életteret biztosítson Gyula polgárainak. 

Gyula Város Önkormányzata 1998-ban nyerte el a város északi iparterületére az ipari park 
címet, a több mint 8 hektáros önkormányzati tulajdonú szabad területen zöldmezős beruházások 
valósíthatók meg. A terület tulajdonosai az ott működő vállalkozások, valamint a Gyulai 
Önkormányzat. Az ipari park infrastrukturális szempontból 90 százalékban ellátott.  

A város élelmiszer feldolgozó vállalata új formában, Gyulahús Kft. néven működik. 
Tulajdonosa, a Gyula Város Önkormányzata jelentős terheket vállalt fel a munkahelyek 
megmentéséért, továbbá a közép- és hosszú távú foglalkoztatás bővítésért. 

Gyula közúti határátkelőhely, közlekedési csomópont.  
Intézményei, idegenforgalma, valamint a jelen lévő szolgáltatások miatt jelentős munkaerő 

felszívó hatással bír a térségben. 
 

1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A város sokszínű iskoláival előkelő helyet foglal el Békés megye közoktatásában. Gyulán 
a Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar Egészségtudományi Intézet 
biztosítja a felsőoktatást. A középfokú képzést hat intézmény látja el, állami, egyházi és civil 
fenntartásban. Négy általános iskola működik városunkban szintén különböző fenntartásban, 6 
óvodában vigyáznak a legkisebbekre. A bölcsődei-, valamint az idősellátást az Önkormányzat a 
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményén keresztül látja el. Az 
intézmény a komplex segítő munka megvalósítása érdekében a szociális ellátások csaknem teljes 
vertikumát felöleli, kistérségi szinten biztosítja egyenlő eséllyel az ellátások hozzáférhetőségét a 
Gyulai Járás polgárainak.  
Sajnos városunkban is csökken a lakónépesség2 száma, 2016 és 2021 évek közötti időszakban 
több mint másfélezer fővel (1. diagram). Gyula városban is csökken az aktív korúak aránya a 
város lakónépességéhez viszonyítva, ezzel szemben a 65 év feletti populáció aránya növekszik. A 
2. és 3. diagram szemlélteti az állandó népesség életkori megoszlását, az ábrák szerint Gyulán a 
lakónépesség csaknem minden ötödik férfitagja 65 éven felüli, és minden negyedik nő is betöltötte 
a 65. életévét. 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén  

Év Fő 
(TS 001) Változás 

2016 30 004 bázis év 

2017 29 606 98,67% 
2018 29 308 98,99% 
2019 28 916 98,66% 
2020 28 602 98,91% 
2021 28 409 99,33% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
1. számú diagram: A lakónépesség változása 2016-2021 

 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

A 2. számú táblázat szemlélteti, hogyan változik a nemek aránya a lakónépesség körében. A 
statisztikai adatok a születéskori férfitöbbletet mutatták, amely az aktív kort követően a 60-64 éves 
korosztálynál fordul meg. A táblázat adatai ezzel szemben azt tükrözik, hogy már a 18-59 éves 

 
2 A lakónépesség az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, 
valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma. Ezzel szemben az állandó 
népesség az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek összessége. 
 

27 500

28 000

28 500

29 000

29 500

30 000

30 500

2016 2017 2018 2019 2020 2021



 5 

korcsoportban is több a nők száma, mint a férfiaké, arányuk különbsége a 60-64 évesek 
korcsoportjában kezd kifejezettebbé válni, majd a 65+ korosztálynál már markánsan 
megmutatkozik a különbség. 

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2019) 

Korcsoport  

Fő 
Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 

Férfiak Nők 

Állandó népesség száma  14 345 15 844 30189 47,52% 52,48% 

0-2 évesek      627 2,08% 

0-14 éves  1 865 1 821 3686 6,18% 6,03% 

15-17 éves  431 370 801 1,43% 1,23% 

18-59 éves  8 253 8 287 16540 27,34% 27,45% 

60-64 éves 1 069 1 223 2292 3,54% 4,05% 

65 év feletti 2 727 4 143 6870 9,03% 13,72% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
3. számú táblázat: Öregedési index Gyula városban (%) 

Év 
65 év feletti 

állandó lakosok 
száma (fő) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési 
index (%) 

2016 6 383 3 843 166,09% 
2017 6 484 3 811 170,14% 
2018 6 663 3 779 176,32% 
2019 6 870 3 686 186,38% 
2020 6 989 3 625 192,80% 
2021 7 132 3 602 198,00% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
Igen beszédesek az öregedési index3 adatai. A rendelkezésre álló adatok alapján látható, hogy 0-14 
éves korú állandó lakosok száma a vizsgált időszakban 241 fővel csökkent, ezzel szemben 65 év 
feletti állandó lakosok száma 749 fővel növekedett. Ha a KSH adatközlése alapján kitekintünk a 
régiós és országos adatokra elgondolkodtató különbséget láthatunk, az öregedési index 
változásaiban. 

4. számú táblázat: Öregedési index (%) 
Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Országos 126,1 128,5 130,2 132,9 136,6 Na 
Dél-Alföld 142,3 145,8 148,1 151,4 155,8 Na 
Gyula 166,1 170,1 176,3 186,3 192,8 198 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
3 Az öregedési index az idős korú népességnek (65–X éves) a gyermekkorú népességhez (0–14 éves) viszonyított 
arányát fejezi ki. A népesség korösszetétele változásának és az elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora, 
amelynek a demográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentősége. 
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2. számú diagram: Öregedési index Gyula városban (%) 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

A statisztikai adatok alapján látható, hogy városunk népessége az elmúlt tíz esztendő 
távlatában a lakónépesség, vonatkozásában 1598 fővel fogyatkozott. Az alábbi két ábrából látható 
a népesség fogyásának okai: fogyást eredményezett a migráció negatív egyenlege, amely 
hozzájárult városunk lakosságának a csökkenéséhez. Örvendetes, hogy a tendencia változóban 
van, a 2020. év közepe táján az egyenleg pozitív előjelet kapott. (3. számú diagram) 
 

3. számú diagram: Állandó oda-, és elvándorlások különbségének  
1000 állandó lakosra vetített száma (fő) 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
Az élveszületések és halálozások különbözete szintén hozzájárul a lakónépesség fogyásához, az 5. 
számú táblázat szemlélteti. 

5. számú táblázat: A természetes szaporodás 
 

Év 
Az élve születések és halálozások 

különbözetének 1000 lakosra vetített száma 
(fő) (TS 032) 

2016 -7,03 

2017 -9,33 

2018 -7,37 

2019 -9,41 

2020 -12,17 

2021 -10,63 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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4. számú diagram: Az élve születések és halálozások 
különbözetének 1000 lakosra vetített száma (‰) 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
Az élveszületések és a halálozások különbözetét tartalmazza ezer lakosra számítva a természetes 
szaporodás, fogyás. Természetes szaporodásról akkor beszélünk, ha a születések száma 
meghaladja a halálozásokét (a mutató pozitív előjelű), ellenkező esetben természetes fogyásról 
van szó (a mutató negatív előjelű). Összehasonlítva a tendenciát, a KSH elérhető, 2019. évre 
vonatkozó adatai szerint az országos átlag -4,1‰, a Dél-Alföldön -5,8‰, Gyulán -9,4‰ a 
természetes fogyás. A diagram negatív egyenlege szemlélteti, hogy évente 300 főt meghaladóan 
több a halálozások, mint a születések száma városunkban. Ez a negatív tendencia mélyülő 
változások mentén folytatódott a vizsgált időszak során. 
 
Értékeink, küldetésünk 
 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 
legyen minőségi szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését 
az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal 
él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 
Gyula Város Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a 
település működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség 
megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati 
tevékenységét: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása 
során.  
Az önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen 
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek 
kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a 
város lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a 
jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.  
A fenti szempontok alapján önkormányzatunk küldetésének tekinti a lakosság igényeinek magas 
színvonalú kiszolgálását az alábbi területeken:  

Ø Magas színvonalú közszolgáltatások nyújtása.  
Ø Az országos politikai irányelvek helyi szintű, hatékony megvalósítása.  
Ø A képviselő-testület és bizottságai hatékony, törvényes működésének biztosítása. 
Ø Egyenrangú kapcsolat kiépítése a lakossággal és munkatársakkal egyaránt. 
Ø A társadalmi aktivitás és a társadalmi kohézió növelése. 
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Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
Gyula település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 

Ø az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
Ø a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
Ø a diszkriminációmentességet,  
Ø szegregációmentességet, 
Ø a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel 
(tankerülettel).  

A településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák 
komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv 
megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti 
együttműködések kialakításával. 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 
HEP IT tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 
javítása szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá 
kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
 
A HEP jelentősége 
A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, 
hanem fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy 
megteremtik a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez 
történő csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is 
lehetőséget biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények 
megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az 
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján 
végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

Ø 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 2021.06.30-i módosítása 

Ø a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program 
felülvizsgálatához” alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

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

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

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

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

 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben 
annak frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) 
Korm. hat.] 2021-ben elkészült a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 
(MNTFS 2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.  

Új Roma Stratégia (2019-2030)  
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 
„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 
Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)  
Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 
Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
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A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi 
szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  
A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium 
összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció is.  
Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és 
a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 
köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált 
településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotása során az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
Európai Uniós, országos, megyei stratégiákkal és programokkal való összhang megteremtésén túl 
figyelemmel kell lenni a helyi szintű egyéb koncepciók, dokumentumok egymáshoz való 
illeszkedésére, hiszen azok növelhetik az egyes beavatkozások hatékonyságát is. 
 
Gyula Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának készítése során az alábbi 
stratégiák, fejlesztési tervek, koncepciók kerültek áttekintésre, ezzel biztosítva az önkormányzati 
dokumentumok összhangjának megteremtését: 
Ø Gyula Város Gazdasági Programja 2019-2024; 
Ø Gyula Város Klímastratégiája;  
Ø Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája; 
Ø Gyula Város Idősügyi Stratégiája; 
Ø Gyulai Járás Egészségterve; 
Ø Gyula Város helyi rendeletei. 
 

A folyamatban lévő, felülvizsgálattal érintett, vagy újonnan alkotott koncepciók, stratégiák 
készítésekor a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal történő összhang megteremtése kiemelt 
szempont. 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
2004. január 01-én a Gyulai Kistérség önkormányzatai – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Tv. és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 244/2003. 
(XII.18) Korm.rend. ill. a 2004. évi CVII. törvényben foglalt felhatalmazás, valamint a 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996 évi XXI. Törvény alapján, - abból a célból, 
hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz a lehető legszélesebb körben 
jussanak hozzá, és forrásaikat célszerűen és optimálisan használják fel, biztosítsák a mind 
magasabb szintű ellátást és szolgáltatást, társulásukat az alábbi területekre hozták létre: 

Ø Területfejlesztési feladatok szervezése, kistérségi területfejlesztési projektek megvalósítása 
Ø Szociális és gyermekjóléti ellátások megszervezése 

A társulás működése során az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében az alábbi 
dokumentumokat fogalmazta meg és fogadta el: 

Ø Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepciója 

 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
A tervezés során a módszertani ajánlásnak megfelelően elsősorban az Országos Területrendezési 
Információs Rendszer (a továbbiakban TEIR) adatbázisból nyerhető adatok, másodsorban a 
Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat intézményei és társszervek által szolgáltatott adatok, 
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beszámolók kerültek felhasználásra, további feldolgozásra, elemzésre. Azon témakörökben, 
amelyek esetén a vártnál kevesebb információ állt rendelkezésre, nagymértékben támaszkodtunk a 
KSH népszámlálás adataira, valamint a helyi szakemberek tapasztalásaira. Ezen túlmenően az 
érvényben lévő fejlesztési tervek, stratégiák, koncepciók releváns adatai, következtetései kerültek 
felhasználásra. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
Napjainkban egyre gyakrabban használt új fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. A mélyszegénység összetett jelenség, 
amelynek okai többek között szocializációs különbségek, iskolai, képzettségbeli és 
foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és gyakran súlyos megélhetési zavarokhoz 
vezetnek. A mélyszegénység hatása a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek 
egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi 
jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység. A szegénységi kockázat 
általános növekedése nagymértékben a gyermekes háztatásokban élők szegénységi kockázatának 
növekedésére vezethetők vissza. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum 
szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerővel kilépjenek. Az 
esélyegyenlőség szempontjából tehát rendkívül fontos a jövedelmi helyzet ebből következően a 
foglalkoztatottság. 
Az álláskeresők száma a közfoglalkoztatási programok eredményei, valamint az egyéb központi 
kormányzati intézkedések nyomán csökkenő tendenciát mutatnak. Városunkban a 
közfoglalkoztatás továbbra is folytatódott azzal, hogy a mezőgazdasági feladatok mellett kiemelt 
szerepet kapott a város köztisztasági feladatainak ellátása, a belvíz-elvezető árkok tisztítása, a 
mezőgazdasági földutak rendezése, parkgondozás. 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet 

Év 

Az SZJA 
adófizetők  

száma 

Az SZJA adófizetők 
közül a 0-1 millió 

forintos jövedelemsávba 
tartozók 

az állandó 
népesség 

 %-ában (TS 059) 

az állandó népesség 
 %-ában (TS 060) 

2016 49,82 32,85 
2017 49,39 29,30 
2018 49,88 26,91 
2019 50,16 25,27 
2020 49,78 24,86 
2021 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

Az adatok szemléltetik, hogy az állandó népesség mintegy fele – az adófizető természetes 
személyek – fizetnek személyi jövedelemadót, és ez az arány lényegi változást nem mutat a 
vizsgált időszakban. Ugyanakkor az is kiolvasható a táblázatból, hogy 2016-ban még az állandó 
népesség közel egyharmada esett az SZJA-t fizető állandó lakosok közül a 0-1 millió forintos 
jövedelemsávba, napjainkra ez az arány a negyedére csökkent; ebből pedig az következik, hogy az 
SZJA-t fizetők mintegy 8%-a átlépett az 1 millió forintot meghaladó jövedelemsávba.  

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 
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változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.  

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete; 
 

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
3.2.1. diagram: Munkanélküliség nemek szerint 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
Munkanélküliség nemek szerint szerinti bontásából látható, hogy a vizsgált időszak első három 
évében a férfiak körében volt jellemzőbb a munkanélküliség. 2020-ra ez az arány megfordult, ez 
mindenképpen hátrányt jelent a nők esélyegyenlőségi szempontjából. Az sem változtat a tényeken, 
hogy mennyiben befolyásolta a foglalkoztatottság alakulását a COVID-19 járvány.  
A foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek számának, arányának a változásai 
fontos társadalmi gazdasági folyamatok hátterét képezik. A regisztrált munkanélküliek 
korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, hogy a munkanélküliség a 
különböző korosztály tekintetében miként változik. Az ábra adatsorai jól szemléltetik, hogy a 21-
35 évesek korcsoportja érintett leginkább a munkanélküliség problémájában, azonban az aktív 
korcsoportok mindegyike a 10% körüli érintettséget mutatja. 

3,04

2,51

2,92
2,67

3,11

2,422,47 2,44
2,68

2,48

3,30

2,77

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Férfiak aránya
(TS 033)

Nők aránya
(TS 034)

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) Összesen 

2016 3,04 2,47 2,76% 

2017 2,51 2,44 2,48% 
2018 2,92 2,68 2,80% 
2019 2,67 2,48 2,58% 
2020 3,11 3,30 3,21% 
2021 2,42 2,77 2,60% 
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3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya korcsoportok 

szerint 
Nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 
Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Fő 

összesen 
570 504 561 505 616 493 

20 éves, vagy az alatti  Fő 24,00 16,00 32,00 36,00 35,00 20,00 
% 4,21% 3,17% 5,70% 7,13% 5,68% 4,06% 

21-25 év  Fő 68,00 63,00 73,00 56,00 76,00 61,00 
% 11,93% 12,50% 13,01% 11,09% 12,34% 12,37% 

26-30 év  Fő 59,00 61,00 55,00 54,00 56,00 39,00 
% 10,35% 12,10% 9,80% 10,69% 9,09% 7,91% 

31-35 év  Fő 50,00 53,00 61,00 58,00 59,00 39,00 
% 8,77% 10,52% 10,87% 11,49% 9,58% 7,91% 

36-40 év  Fő 69,00 58,00 57,00 58,00 59,00 45,00 
% 12,11% 11,51% 10,16% 11,49% 9,58% 9,13% 

41-45 év  Fő 93,00 63,00 64,00 62,00 81,00 60,00 
% 16,32% 12,50% 11,41% 12,28% 13,15% 12,17% 

46-50 év  Fő 64,00 53,00 59,00 46,00 70,00 56,00 
% 11,23% 10,52% 10,52% 9,11% 11,36% 11,36% 

51-55 év  Fő 53,00 48,00 46,00 38,00 59,00 48,00 
% 9,30% 9,52% 8,20% 7,52% 9,58% 9,74% 

56-60 év  Fő 59,00 45,00 54,00 37,00 47,00 47,00 
% 10,35% 8,93% 9,63% 7,33% 7,63% 9,53% 

61 éves, vagy afeletti  
Fő 31,00 44,00 60,00 60,00 74,00 78,00 
% 5,44% 8,73% 10,70% 11,88% 12,01% 15,82% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

Az álláskeresők száma az elmúlt öt év során meglehetősen hektikus adatokat mutattak. Az 
azonban látszik az adatsorokból, hogy a járvány betörésének évében kiugrott az álláskeresők 
száma. A járvány azonban amellett, hogy a gazdaságot is megrendítette, komoly dilemma elé 
állította a statisztikusokat, hiszen a járvány máról holnapra robbant be a gazdasági élet 
mindennapjaiba. Az álláskeresőknek egyszerűen nem volt lehetőségük munkát keresni, vagy 
éppen elhelyezkedni. A statisztikai módszertan nem tudta a helyzetet lekövetni, ez mind a helyi és 
következésképp mind az országos adatokban is torzítást eredményezett, kedvezőbb statisztikák 
jelentek meg a munkanélküliségről, hiszen az álláskeresők így nem szerepeltek a kimutatásokban. 

3.2.2. diagram: Álláskeresők száma 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Az előzőekben bemutatott demográfiai folyamatokból következik térségünkben az aktív korú 
állandó népesség fogyásának trendje számos, a gazdasági élet szempontjából fontos és 
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nemkívánatos változásokat eredményez. Ezek a negatív változások tovább növelik a 
nemzetgazdaságunkhoz viszonyított térségi lemaradásunkat és feltranszformálják a szociális 
ellátások és a szociális gondoskodás iránti társadalmi igényeket, hiszen a térségünkben egyre 
növekszik a társadalom által eltartott népesség számának aránya. 

 
3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők aránya 

 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 

aránya  

Nők aránya a 180 napon túli 
nyilvántartott álláskeresőkön 

belül  

% % 

2016 35,96 51,71 
2017 41,47 50,72 
2018 36,54 46,34 
2019 38,61 50,26 
2020 44,64 57,82 
2021 47,26 57,08 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

3.2.3. számú diagram: 180 napnál hosszabb ideje álláskeresők 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága; 

A táblázat adataiból látható, hogy az elmúlt öt esztendő során mintegy 0,8%-kal csökkent 
regisztrált munkanélküliek, illetve nyilvántartott álláskeresők száma, ez korrelál a 2021. évi 
országos statisztikai adatokkal. Ugyanakkor visszatekintve városunk múltjára, kulturális 
fejlődésére, elmondhatjuk azt is, hogy egyre kisebb azon aktív korúak száma, akik nem fejezték be 
az általános iskolai tanulmányaikat, vagy csak általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ők 
túlnyomóan átkerültek, illetve fokozatosan átkerülnek a nyugdíjszerű ellátási formák valamelyik 
csoportjába. 

3.2.4. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
száma iskolai végzettség szerint 
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Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők megoszlása iskolai 

végzettség szerint 8 
általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség  

Általános 
iskolai 

végzettség  

8 
általánosnál 
magasabb 

iskolai 
végzettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 
2016 570 7 1,23% 123 21,58% 440 77,19% 
2017 504 4 0,79% 106 21,03% 394 78,17% 
2018 561 4 0,71% 123 21,93% 434 77,36% 
2019 505 3 0,59% 103 20,40% 399 79,01% 
2020 616 3 0,49% 95 15,42% 518 84,09% 
2021 493 2 0,41% 76 15,42% 415 84,18% 

 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő 
átlépés lehetőségei; 

A regisztrált munkanélküliek számát a gazdasági folyamatok mellett nagymértékben befolyásolja 
a közfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott 
„tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve 
bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény alapján a 
közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti 
munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig 
eredménytelen. A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő 
lehetőséget jelent a hátrányos helyzetű álláskeresők – kiemelten a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosultak – átmeneti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására. A 
közfoglalkoztatási támogatások típusait és a támogatások igénybevételre vonatkozó szabályokat a 
közfoglalkoztatásokhoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 
tartalmazza. 
Munkaerőpiaci célcsoport: 

Ø regisztrált aktív álláskeresők – alapvetően FHT-ban részesülő személyek –, 
Ø a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs 

ellátásban részesülő személyek. 
3.2.5. számú táblázat - Foglalkoztatáspolitika 

Év 
Aktív foglalkoztatás-politikai 

eszközökkel támogatottak száma) Közfoglalkoztatottak száma 

Fő  (éves átlag - fő) 
2016 726 542 
2017 694 434 
2018 498 307 
2019 460 223 
2020 1 095 193 
2021 310 169 

 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

3.2.5. diagram: Foglalkoztatáspolitika - aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel 
támogatottak és közfoglalkoztatottak száma 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
A foglalkoztatáspolitika a munkaerőpiac szabályozó rendszereként törekszik a harmonikusabb 
működésre, továbbá, hogy mozgásteret, megvalósulási lehetőséget kapjanak a társadalmi 
funkciók, fő célja, hogy megoldást keressen a munkaerőpiac aktuális problémáira, azokra érdemi 
megoldást találjon, valamint szabályozza a munkaerőpiaci folyamatokat települési szinten is. A 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény III fejezet 
fejezetben kerülnek meghatározásra az aktív foglalkoztatási eszközök, a munkaerőpiaci-
szolgáltatások, a képzések elősegítése, a foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások, az 
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások, a munkahely teremtés és 
munkahelymegőrzés és munkaerő-piaci programok támogatása. Az aktív eszközök lényege, hogy 
érdemleges, tartós megoldást kíván adni a munkaerőpiaci feszültségekre. Ezek az eszközök 
elsősorban a munkahely-teremtésre és az elkerülhető munkahely-megszüntetés támogatására, 
illetve a mobilitási esély és mobilitási képesség javítására irányultak. Ezt a fejezetet helyezte 
hatályon kívül a 2020. évi CXXXV. törvény 18. § d). szakasza 2021. III. 1-től. Azóta az 
álláskereső részére álláskeresési ellátásként: álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési 
segély, valamint költségtérítés jár. 
Ezért látható 3.2.5. diagramon az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel támogatottak 
trendvonalának 2020-2021 években történő meredek zuhanása, mindeközben a 
közfoglalkoztatottak éves átlaga is csökkenő tendenciát mutat. 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb 
tényezői; közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, 
lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási 
programok;  

Városunk megyeszékhelyi státuszának elvesztése jelentős munkaerő ingázást generált annak 
ellenére, hogy a közigazgatási szerepkör továbbra is hangsúlyos, településünkön maradt számos 
megyei szintű intézmény. Ilyenek pl. a Gyulai Törvényszék, Békés Megyei Büntetés-végrehajtás 
Intézet, Békés Megyei Központi Kórház, stb. A kereskedelmi multinacionális vállalatok is láttak a 
járásközpontban vásárlóerő-potenciált, így az utóbbi másfél évtizedben ide települt a TESCO, 
Spar, a Lidl, az Aldi, jelentős alacsonyképzettségű munkaerő foglalkoztatását biztosítva. Jelen van 
városunkban a Gyulahús Kft, a Várfürdő Kft és nemrégiben indult az Airbus gyártása is.  
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyét, a potenciális munkalehetőségeket növeli a város 
területi elhelyezkedéséből adódó megyeszékhelyi közelség, számosan ingáznak naponta 
Békéscsabára. Az alábbi táblázatból látható, hogy személygépkocsival igen rövid idő alatt lehet 
átjutni a szomszédos településre a négy sávos úton. Bár számszerű adataink nincsenek, a 
tömegközlekedési eszközök járatainak számából következtetni lehet arra, hogy a buszokat és 
vonatokat sokan veszik igénybe a munkába járáshoz. 
 

3.2.5./d táblázat: A foglalkoztatáshoz való hozzáférés mobilitási elérhetőségei 
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 
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ideje 

autóval 
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száma 
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20 perc 47 30 perc 17 17 perc főút 53 perc 

Főváros 2 óra 40 
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1 4 óra 25 
perc 

15 3 óra - - 

Forrás: Gyulai Polgármesteri Hivatal 
 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 
megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való 
hozzáférésük; 

Az Ifjúsági Garancia projekt célja a fiatalok belépésének segítése a munka vagy a tanulás 
világába, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez 
igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal, vállalva, hogy a munka vagy tanulás világába 
történő ajánlat megtételére meghatározott időn belül kerüljön sor a fiatal számára. Célcsoportja a 
25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok, akkor is, ha 
álláskeresőként vagy egyéb módon akár szolgáltatást, közvetítést igénylőként nyilvántartottak az 
állami foglalkoztatási szervnél, illetve akkor is, ha annak nyilvántartásában a projektbe vonást 
megelőzően még semmilyen módon nem szerepeltek. 
Vállalkozások regionális munkaerő támogatása az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében 2015 óta futó, Út a 
munkaerőpiacra GINOP-5.1.1-15-2015-00001, és az Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14 2015-
00001 azonosító számú kiemelt projektekben valósul meg. Az Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14 
2015-00001 azonosító számú munkaerő-piaci programban az állami foglalkoztatási szervként 
eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha a munkaerő-piaci 
program szempontjából hátrányos helyzetű személyt, vagyis 25 éves életkort be nem töltött 
álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 
órát elérő részmunkaidőben. A meghatározott feltételeknek a foglalkoztatás megkezdésének a 
támogatás iránti kérelemben megjelölt várható időpontjában kell fennállnia. A támogatás 
folyósítási időtartama legfeljebb 6 hónap lehet. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő 
bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a vagy 75%-a, de 
megállapításkori havi korlátja legfeljebb havi 150 ezer Ft teljes, napi 8 órás munkaidő esetében 
(részmunkaidő esetében arányosítani szükséges). 
A 3.2.6. számú táblázat és a diagram szemlélteti, hogy a vizsgált időszakban a nyilvántartott 
álláskeresők között hozzávetőlegesen 8-12% körül mozog a pályakezdő álláskeresők aránya, ezek 
az adatok korrelálnak a 3.3.2. táblázat 20-25 éves korcsoportok arányának átlagával 
 

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma 
Év  Nyilvántartott 

álláskeresők 
száma (Fő) 

Nyilvántartott 
pályakezdő 
álláskeresők 
száma(Fő) 

2016 570 48 
2017 504 41 
2018 561 63 
2019 505 62 
2020 616 59 
2021 493 41 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
3.2.6. diagram: Álláskeresők 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése, 

szakképzéshez, felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok; 

Foglalkoztatási osztály által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások 
Ø Egyéni tanácsadás 

A tanácsadás olyan egy, vagy több alkalomból álló személyes konzultáció keretében megvalósuló 
segítségnyújtás, ahol a szolgáltatást kérő a tanácsadóval közösen feltárja azokat a munkaerő-piaci 
szempontból releváns körülményeket, amelyek alapján a tanácsadó a problémára a szolgáltatást 
kérővel közösen keres megoldást. Célja az egyénre szabott segítséget nyújtson a szolgáltatást 
kérőnek: 

Ø az elhelyezkedéshez; 
Ø a pályadöntéshez; 
Ø a munkavállaláshoz, valamint a tanuláshoz kapcsolódó képességei fejlesztéséhez; 
Ø munkavállalást és munkahely megtartását akadályozó körülményei feltárásához, amelyek 

alapján a tanácsadó a problémára a szolgáltatást kérővel közösen keres megoldást; 
Ø a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez; 
Ø az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz; 
Ø az önálló munkába álláshoz; 
Ø a munkahelyen történő beilleszkedéshez. 

Egyéni tanácsadások fajtái: 
Ø Álláskeresési tanácsadás 
Ø Munkatanácsadás 
Ø Pályaválasztási tanácsadás 
Ø Pályamódosítási tanácsadás 
Ø Pszichológiai tanácsadás 
Ø Mentori szolgáltatás 
Ø Munkavállalói készségek, képességek felmérése 
Ø Tanulási képességek és készségek vizsgálata 

Ø Csoportos tanácsadás 
A csoportos foglalkozás (tréning) egy hosszabb időtartamban (3/5 nap) történő tanácsadási, 
fejlesztési folyamat. Résztvevői állandók, és a csoportfoglalkozás teljes időtartama alatt együtt 
maradnak. A csoportos foglalkozások meghatározott témára épülnek (pl. álláskeresés, 
pályaorientáció, készségfejlesztés stb.). 
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A csoportfoglalkozás célja és előnye, hogy a tréning során lehetőség nyílik arra, hogy a 
csoporttagok a csoportvezető irányításával az adott témában egymástól is tanuljanak, egymástól is 
információkat szerezzenek, valamint az új információkat védett környezetben, gyakorlatok 
sorozatában (pl. szituációs gyakorlatokban) kipróbálják, ezáltal készségeik fejlesztése valósuljon 
meg. 
A csoportban végzett munka biztonságot ad a résztvevőnek, amely a csoportvezető (tréner) és a 
csoporttagok pozitív támogatásával valósul meg. Minden résztvevőnek meg van arra a lehetősége, 
hogy lássa a hasonló gondokkal küzdő csoporttársa hogyan viszonyul a problémához, hogyan 
beszél arról, milyen megoldásokban gondolkodik. Az ezekből levont következtetések segíthetik 
saját problémájának megoldásában. 
Csoportos tanácsadások fajtái: 

Ø Álláskeresési technikák oktatása 
Ø Pályaorientációs csoportos foglalkozás 
Ø Pályamódosítási csoportfoglalkozás 
Ø Munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás 
Ø Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás 
Ø Motivációs csoportos foglalkozás 
Ø Tanulási képességek és készségek vizsgálata 
Ø Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás 
Ø Képzésre történő fejlesztő felkészítés 

Ø Mentorálás 
A mentorálás olyan fejlesztési kapcsolat, amely elősegíti mind az egyén személyes fejlődését, 
növekedését, mind szakmai előmenetelét. 
A szolgáltatás célja a súlyosan hátrányos helyzetű, vagy hátrányos helyzetű szolgáltatást kérő 
ügyfelek munkaerő-piaci helyzetének javítása, munkavállalásuk és munkahely megtartásuk 
elősegítése. 
Ø Munkaerő-közvetítés 
A munkaközvetítő tevékenységét a szolgáltatást kérőkkel és a foglalkoztatókkal együttműködve 
folytatjuk. 
A munkaerő-közvetítés alapvető célja, hogy az álláskeresőket és a szolgáltatást kérőket a 
legmegfelelőbb álláshoz segítsük, továbbá a foglalkoztatók elvárásainak legmegfelelőbb munkát 
kereső személyt közvetítsük ki. 
Amennyiben a munkáltatók bejelentik üres álláshelyeiket (munkaerőigényüket), a munkaerőigény 
alapján a járási hivatal foglalkoztatási osztálya a nyilvántartásba vett ügyfelei között megkeresi és 
kiközvetíti azokat a személyeket, akik a munkaerő igényben megadott feltételeknek megfelelnek.  
A hatékony közvetítés elemei az állásajánlatok felkutatása és összegyűjtése, valamint a munkát 
kereső személyek álláskereséshez kapcsolódó legfontosabb erőforrásainak, tapasztalatainak, 
lehetőségeinek és az elhelyezkedésüket befolyásoló tényezők, nehezítő körülmények 
megismerése. A munkaközvetítés során arra törekszünk, hogy a szolgáltatást kérő számára 
feltárjuk a megfelelő foglalkoztatási lehetőségeket, továbbá arra, hogy a foglalkoztatók részére a 
munkaerőigénynek megfelelő szolgáltatást kérő kerüljön kiválasztásra és közvetítésre. 
Az összegyűjtött információk alapján a munkaerő kereslet és kínálat egyezése esetén létrejöhet a 
sikeres közvetítés. 
Ø Munkaerő-piaci információnyújtás 

Az állami foglalkoztatási szerv részéről nyújtott olyan szolgáltatás, mely tájékoztatást nyújt a 
helyben, vagy a térségben elérhető foglalkoztatási lehetőségekről, elősegíti az elhelyezkedést, 
önfoglalkoztatást (vállalkozóvá válást), információt nyújt a térségben elérhető tanulási 
lehetőségekről, a régió, a megye, valamint a kistérség munkaerő-piaci helyzetéről, a munkaerő-
kereslet és -kínálat helyi jellemzőiről, az öntájékozódási lehetőségekről, a foglalkoztatást elősegítő 
támogatásokról és szolgáltatásokról, a helyileg elérhető munkaerő-piaci programokról. A 
Munkaerő-piaci információnyújtás célja, hogy a szolgáltatást kérő teljes körűen, vagy igényeinek 
megfelelően kapjon tájékoztatást az alábbiakról: 
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Ø az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási 
osztályai nyilvántartásba vételi feltételeiről, folyamatáról; 

Ø az álláskeresési ellátások igénylésének módjáról, ügymenetéről (álláskeresési járadék, nyugdíj 
előtti álláskeresési segély, utazási költségtérítés); 

Ø az álláskereső jogairól és kötelezettségeiről; 
Ø regisztrált (nyilvántartott) álláskeresőként igényelhető foglalkoztatást elősegítő 

támogatásokról, megyei és uniós munkaerő-piaci programokról; 
Ø szolgáltatást kérőként igénybe vehető foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról, 
Ø az adott területre aktuálisan jellemző munkaerő-piaci kereslet és kínálat jellemzőiről; 
Ø a megyében, kistérségben elérhető képzési lehetőségekről; 
Ø az öninformálódást és álláskeresést segítő honlapokról (pl. nfsz.munka.hu; VMP); 
Ø a térségben jellemző foglalkoztatási formákról, jogviszonyokról, az egyszerűsített 

foglalkoztatás jellemzőiről. 
Igénybevételének formái egyéni, csoportos tájékoztató formájában, illetve a rendezvény (pl. 
Állásbörze) keretében nyújtott tájékoztatásként. 
Rendezvények: állásbörzéket szervezünk, illetve pályaválasztási vásárok keretében 
szakképzettséggel nem rendelkező álláskereső fiatalokat is invitálunk a rendezvényeinkre 
Interreg V-A Románia Magyarország (ROHU) program 
A program keretében a határmenti térségben négy járási hivatal foglalkoztatási osztályán - köztük 
Gyulán - úgynevezett Információs Pontokat alakítottak ki. Az Információs Pontok a munkaerő-
piaci információk gyors elérhetőségét és megosztását teszik lehetővé.  
Tájékoztatást nyújtunk továbbá a békéscsabai Pályaorientációs Tanácsadó és Módszertani 
Központ szolgáltatásait illetően.  
Ezen kívül rendelkezésre áll szintén a program keretében egy mobil tanácsadó busz, melynek 
segítségével a szolgáltatások még közelebb vihetők az érintettekhez. 
 
EFOP-1.5.2-16-2017-00021 „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” 
elnevezésű projekt programjának egyik alapvető célja a humán közszolgáltatások fejlesztése és 
hozzáférhetőségének javítása volt, amelyek hozzájárultak: 
Ø a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében,  
Ø a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javításával,  
Ø a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához, 
Ø a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük 

erősítéséhez, 
Ø az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,  
Ø ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,  

A projekt elsődleges, közvetlen fejlesztő tevékenysége a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó 
aktív korú személyek foglalkoztathatóságának javítását támogató mentori szolgáltatás biztosítása 
volt. A mentori tevékenység magában foglalta: 
Ø a hátrányos helyzetű személyek/családok felzárkóztatásának segítését,  
Ø az aktív munkaerő-piaci programokhoz, támogatásokhoz való hozzáférés lehetővé tételét  
Ø a munkavállaláshoz szükséges személyes kompetenciák fejlődésének támogatását,  
Ø egyénre szabott szociális segítségnyújtást. 

A foglalkoztathatóság javítására irányuló tevékenységekbe bevont személyek száma 231 fő (85 
férfi és 146 nő) volt. A projektben mentori tevékenységgel elért személyekkel való közös munka 
által közvetetten 130 fő felnőtt korú és 138 fő kiskorú életminőségének javítására voltak hatással, 
ugyanis az egyéni fejlesztés az egyén fejlődésén túl a bevont személlyel közvetlenül egy 
háztartásban élők életminőségére is pozitívan kihatott. A mentori tevékenység mellett egyéni 
fejlesztési tervekkel is támogatta a projekt a foglalkoztathatóságot a résztvevők körében, 113 fő 
munkaerőpiaci helyzetét javították. 
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g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása; 

A roma származásúak önkormányzati fenntartású intézményekben történő foglalkoztatásával 
kapcsolatban nem áll rendelkezésünkre adat. Az etnikai hovatartozás egy olyan szenzitív adat, 
melyről többnyire önbevalláson alapuló információszerzés révén szerezhetünk tudomást, de 
településünkön ilyen jellegű felmérés nem készült az elmúlt években. 
A mélyszegénységben élők foglalkoztatásával kapcsolatban is csupán következtetni tudunk, 
pontos adatok e témakörben sem állnak rendelkezésünkre. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 
Az Ebktv. 21. §-a szerint az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a 
munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést 
alkalmaz, különösen az alábbi rendelkezések meghatározásakor, valamint azok alkalmazásakor: 
Ø a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára való 

felvételben, az alkalmazási feltételekben; 
Ø a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését 

megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben; 
Ø a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésében 

és megszüntetésében; 
Ø a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett képzéssel kapcsolatosan; 
Ø a munkafeltételek megállapításában és biztosításában; 
Ø a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó 

juttatások, így különösen a munkabér megállapításában és biztosításában; 
Ø a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben; 
Ø az előmeneteli rendszerben; 
Ø a kártérítési, illetve a fegyelmi felelősség érvényesítése során, valamint 
Ø a munkavállalók szülői és munkavállalói kötelezettségeinek összehangolását és a gyermek 

gondozására fordítható idő növelését elősegítő szülői szabadság kérelmezésével, illetve 
igénybevételével összefüggésben.  

Nem jutott a tudomásunkra olyan eset, amely során munkavállalót hátrányos megkülönböztetés 
érte volna, ugyanakkor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem fordult elő ilyen eset, de az 
megállapítható, hogy Önkormányzat és intézményei nem érintettek ilyen esettel. A város egészét 
érintően nem készült ilyen irányú felmérés, illetve ha történt is ilyen eset az nem került 
nyilvánosságra. 
 

i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei. 
A digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei adottak a településen. Mind a 
köznevelésben, mind a felsőoktatásban egyre hangsúlyosabb szerepet kap a diákok informatikai 
ismereteinek bővítése, informatikai eszközök használata. A koronavírus-járvány kapcsán 
bevezetett online-oktatás során a vezetékes interneteléréssel nem rendelkező családok rendkívüli 
települési támogatás keretében az alábbi intézkedés fogalmazódott meg: 
„A veszélyhelyzet ideje alatt digitális oktatással érintett családokat segítő kormányzati 
intézkedések között szerepel a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás ingyenes 
igénybevételi lehetősége. E kedvezmény azonban mobilinternet használata esetén nem 
érvényesíthető. Gyula városban is található olyan településrész, utca, ahol a vezetékes internet-
szolgálatás nem érhető el, azonban 4G hálózat révén megfelelő sávszélességű mobilinternet 
vehető igénybe. 
Mindezekre figyelemmel, Gyula Város Önkormányzata települési támogatás keretében segítséget 
kíván nyújtani azon családok részére, ahol: 
-a veszélyhelyzet kapcsán elrendelt digitális oktatással érintett gyermeket nevelnek és 
-az életvitelszerűen lakott ingatlanban helyhez kötött internet-hozzáférési szolgálatás 
nem érhető el, valamint segítségre szorulnak.” 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 
Az alábbiakban egy áttekintő táblázat segítségével kerül szemléltetésre pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások rendszere. 

3.3./A táblázat: pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 
Ellátások típusai 

Folyósító szerv 
és ellátás 

típusa 
Pénzbeli Természetbeni 

Járási Hivatal 

• Időskorúak járadéka 
• Aktív korúak ellátása: 

-Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás 
-Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás 

• Gyermekek otthongondozási díja 
• Ápolási díj 
• Tartós ápolást végzők időskori 

támogatása 

• Közgyógyellátás 
• Egészségügyi 

szolgáltatásra való 
jogosultság 

Járási Hivatal 
Foglalkoztatási 

Osztálya 

• Álláskeresési járadék 
• Nyugdíj előtti álláskeresési segély 
• Költségtérítés 

 

 
 

Önkormányzat 

• Települési támogatás egyes típusai 
• Rendkívüli települési támogatás egyes 

típusai 

• Települési támogatás 
egyes típusai 

• Rendkívüli települési 
támogatás egyes 
típusai 

• Köztemetés 
Forrás: Gyulai Polgármesteri Hivatal 

Gyula Város Önkormányzata által nyújtott települési támogatások típusait mutatja be a 3.3./B. 
táblázat. 

3.3./B. táblázat: települési támogatások típusai 
Települési támogatás egyes típusai 

Rendszeres 

Pénzbeli 

• Lakhatási támogatás 
-tüzifa 
-lakbér 
-közös költség 
• Ápolási támogatás 
• Gyógyszertámogatás 

Természetbeni 

• Lakhatási támogatás 
-áram 
-víz 
-gáz 
• Közétkeztetési támogatás 

Eseti Pénzbeli 

• Gyógyszertámogatás 
• Temetési költségekhez való hozzájárulás 
• Gyermek hátrányos helyzetének 

enyhítését szolgáló, családban történő 
gondozásának költségeihez való 



 24 

hozzájárulásként nyújtott támogatás 
• Megélhetési gondok enyhítését szolgáló 

támogatás 
• Gyermekfogadásának előkészítéséhez 

nyújtott támogatás 
• Kiegészítő támogatás 
• Rendkívüli támogatás egyes típusai 

Természetbeni • Hulladékgazdálkodási támogatás 
• Rendkívüli támogatás egyes típusai 

Forrás: Gyulai Polgármesteri Hivatal 
 

A passzív foglalkoztatás-politikai eszközök társadalmi-szociális megfontolások alapján vállalt, 
átmenetileg alkalmazható eszközei. Minél nagyobbak az erre fordítandó összegek, annál jobban 
csökken az aktív munkajövedelem, ezért feszültségforrás, hiszen munka nélküli jövedelem-
kiáramlást jelentenek. A támogatás csak átmenetileg biztosítható, és azoknak, akik a munkaerő-
piacról való kilépés és az újbóli belépés átmeneti fázisában vannak. A vizsgált időszak adatai 
szerint nem változott jelentős mértékben sem a nyilvántartott álláskeresők száma, sem az 
álláskeresési ellátásban részesülő nyilvántartott álláskeresők aránya. 

3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai I. 

Év 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma 

(TS 052) 

Álláskeresési ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők száma 

(TS 047) 
Fő 15-64 év közötti 

népesség %-ában Fő Nyilvántartottak  
%-ában 

2016 570 2,88% 123 21,58% 

2017 504 2,61% 119 23,61% 
2018 561 2,97% 163 29,06% 
2019 505 2,75% 142 28,12% 
2020 616 3,42% 181 29,38% 
2021 493 2,79% 149 30,22% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

Az álláskeresők ellátását szolgálják az álláskeresés időszakában a passzív foglalkoztatáspolitikai 
eszközök, az ellátásokat igénybe vevők számát és arányát szemlélteti a 3.3.2. táblázat. 

 
3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II. 

Év 

Szociális támogatásban 
részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma 
(TS 048) 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 
átlagos havi száma (TS 054) 

Ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők 

száma (TS 049) 
Fő Nyilvántartottak   

%-ában Fő Nyilvántartottak   
%-ában Fő Nyilvántartottak  

%-ában 

2016 120 21,05% n.a. - 243 42,63% 

2017 129 25,60% 121 24,10% 248 49,21% 
2018 75 13,37% 107 19,06% 238 42,42% 
2019 71 14,06% 83 16,46% 213 42,18% 
2020 80 12,99% 83 13,54% 261 42,37% 
2021 70 14,20% n.a. - 219 44,42% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult személyeket a törvény két 

csoportra bontja. Jogosult lehet maga az egészségkárosodott személy, vagy a 14 éven aluli 
gyermeket nevelő személy, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem 
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biztosított, és kereső tevékenységet nem folytat, vagyona pedig nincs. A jogosultság megállapítása 
a Gyulai Járási Hivatal hatáskörébe tartozik. 

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban 
részesítettek havi átlagos száma 

(TS 056) 
fő 

2016 n.a. 

2017 83 
2018 88 
2019 79 
2020 75 
2021 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
A vizsgált időszak tendenciái nem változtak számottevően. 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 
Lakásállomány 

(db) 

Épített 
lakások 
száma 

Épített 
lakások 
száma 
1000 

lakásra 

1-2 
szobás 
lakások 
aránya 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-

hálózatba 
bekapcsolt 

lakások aránya 

A közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba  
 bekapcsolt 

lakások aránya 

db db db % % % 

2016 14352 41 2,86 48,25 90,84 98,10 
2017 14383 43 2,99 48,15 90,86 98,16 
2018 14401 30 2,08 48,05 90,33 98,14 
2019 14412 32 2,22 47,93 89,42 97,34 
2020 14456 53 3,67 47,77 91,81 96,11 
2021 14472 49 3,39 47,70 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 
 
a) bérlakás-állomány 

Gyula Város Önkormányzatának bérlakásállománya 238 db. Az önkormányzat tulajdonát képező 
közszolgáltatás színterét szolgáló épületek töredékének fizikai akadálymentesítése megtörtént, van 
10 db akadálymentesített szociális bérlakásunk. Azonban a bérlakás állomány még akkor épült, 
amikor nem volt szabályozva az épületek hőszigetelése, jelenleg az épületek egy része 
penészedésre hajlamos, ezen túlmenően jelentős része felújításra szorul. 
 

b) szociális lakhatás 
A szociális lakások száma 98 db, amely az önkormányzat tulajdonában álló összes lakás számához 
viszonyítva 41%. Jelenleg a szociális lakások bérletére 73 db kérelem van nyilvántartva. A 
kérelmezők száma csökkent az elmúlt évekhez képest, de még magas szám a szociális bérlakások 
számához viszonyítva, különös tekintettel arra, hogy általában öt évre kerül bérleménybe az arra 
rászoruló család számára és nem ritka, hogy alapos indoklás esetén a bérleti jogviszony még 
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maximum öt évvel meghosszabbítható. Azonban éppen az esélyegyenlőség elvén más kérelmezők 
lakhatását is segítenie kell az önkormányzatnak. Ez komoly dilemma elé állítja a döntéshozókat, 
hiszen azok a családok, akik kikerülnek a szociális bérlakásokból általában újból albérletbe 
kényszerülnek, vagy szívességi lakáshasználóként befogadásra kerülnek családtagokhoz, 
barátokhoz. A depriváció érinti az egész családot és kialakul a relatív szegénység, amely 
munkahelyek híján hamar mélyszegénységbe képes sodorni a családot. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
Önkormányzatunknak nincsenek lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanjai, a településünk 
közigazgatási területén elhelyezkedő, lakhatási céllal fenntartott ingatlanokról nincs pontos 
információnk, azt azonban el kell mondanunk, hogy egyrészt kiterjedt a tanyavilágban élők száma, 
és egyre többen laknak életvitel szerűen zártkertekben épített épületekben, illetve 
üdülőövezetekben, nyaralóként épült létesítményekben. 
 

e) lakhatást segítő támogatások 
A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 
lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és gázfogyasztás, a 
szennyvíz-csatornahasználat és hulladékszállítás díjához, a lakbérhez vagy albérleti díjhoz, a 
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag 
költségéhez nyújtható.  
Az önkormányzat által pénzbeli és természetbeni települési támogatásban részesítettek száma 
egyharmadára zsugorodott az elmúlt öt esztendő során. 

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások 

Év 

Települési támogatásban 
részesítettek száma 

(pénzbeli és 
természetbeni) 

Egyéb önkormányzati 
támogatásban 

részesítettek száma 

Fő Fő 

2016 605 39 

2017 451 23 
2018 366 45 
2019 292 76 
2020 252 45 
2021 205 48 

Forrás: TeIR, KSH 
 

f) eladósodottság 
A háztartások eladósodottsági rátája azt mutatja meg, hogy a háztartások adott időszakban 
rendelkezésre álló jövedelmének – kiegészítve a magánnyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása 
miatti korrekcióval – hány százaléka az adott időszak átlagos bruttó hitelállománya. A felmérések 
alapján a háztartások jelentős része nem rendelkezik megfelelő pénzügyi jártassággal: nem tudják 
megítélni saját kockázatviselő képességüket, illetve azt, hogy egyes pénzügyi szolgáltatások 
milyen előnyökkel és hátrányokkal járhatnak. A felelős fogyasztási és megtakarítási döntések 
elősegítése a lakosság, a bankok és a kormányzat közös felelőssége. A Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Keretstratégia felhívja a figyelmet arra, hogy a takarékos és előretekintő gazdálkodás a 
magántulajdonhoz kapcsolódó elveknek megfelelően egyéni mérlegelés kérdése. Emellett azonban 
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a pénzügyi tudatosság fontos és közvetítendő érték is egyben, hiszen széles körű hiánya a lakosság 
eladósodásához és általános gazdasági egyensúlytalansághoz, válsághoz is vezethet. Ennek 
elkerülésében a polgároknak és a kormányzatnak is szerepet kell vállalnia. 
Az eladósodottság mértékére vonatkozóan Gyula Város Önkormányzata mérhető adattal nem 
rendelkezik. 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő 
lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi 
közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

A külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, így a tanyás ingatlanok, valamint a 
zártkertekben épített lakhatásra használt épületek vezetékes ivóvízellátása nem biztosított és 
valójában közegészségügyi szempontból nem is biztosítható, azonban a közkutak hálózatáról az 
ott élők hozzájutnak a minőségi közműszolgáltatáshoz. Az üdülőövezetekben azonban az 
ivóvízellátás biztosított (Városerdő, Szanazug, Duzzasztó környéki ingatlanok). 
Városerdőről vonattal és helyközi autóbuszjáratokkal, Szanazugból szintén helyközi 
autóbuszjárattal, a Duzzasztó környékéről helyi autóbuszjárat igénybevételével is közlekedhetnek 
az ott élők. 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
Városunk közigazgatási területén nincsenek szegregátumok. A lakosság területi átrendeződésének 
folyamatában megjelent a külterületek igénybevétele. A tanyákon élő emberek elsősorban 
mezőgazdaságból és állattenyésztésből élnek, de a munkaképes korúak közül számosan vesznek 
részt a helyi foglalkoztatásban. 
A tanyagondnoki szolgálat ellátása a Gyula város közigazgatási határán belül élő teljes külterületi 
lakosságára kiterjed. A tanyagondnokok Gyula város 13 km-es körzetében, a külterületi 
tanyavilágban, valamint a Dénesmajori településrészen élő emberek mindennapi ügyeinek 
intézésében segítenek. Gyulán két tanyagondnok teljesít ellátási feladatokat. A munkavégzéséhez 
két személygépkocsi áll rendelkezésre. A Tanyagondnoki Szolgálat I. területét Ford Ranger 
gépkocsi, a Tanyagondnoki Szolgálat II. területét Suzuki Vitara terepjáróval látják el a feladatokat.  
 
Tanyagondnoki szolgálat I. területei:  
Gyula déli külterülete: Siórét, Pejrét, Szabadka, Kálvária tanya, Sándorhegy, Farkashalom, Szent 
Benedek tanya, Szlányi tanya, József Benedek tanya,  
 
Tanyagondnoki szolgálat II. területei:  
Gyula északi külterülete, Bicere, Szeregyháza, Csíkosér, Szilvás, Aranyág tanya, Nagyökörjárás, 
Kisökörjárás, Nagyfenék, Szanazug, Sitka, Remete, Bánom és Dénesmajor, Külső-törökzug tanyák. 
 
A tanyagondnoki szolgálatok célja: A külterületi lakott helyek intézményhiányból eredő 
települési hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.  
 
A tanyagondnokok feladatai: A tanyagondnoki szolgálat együttműködve a szolgáltatásokat 
végző intézményekkel segítséget nyújt az ellátottaknak, hogy képesek legyenek otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, vagy egészségi állapotukból, mentális 
állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában. 
 
Tanyagondnokaink az alábbi feladatokat látják el: 

Ø Információkat szolgáltatnak a városi, települési akciókról, kedvezményekről, segélyezési 
formákról, a külterületeket érintő fejlesztésekről, tervekről, lehetőségekről. 

Ø Segítenek a hivatali ügyek intézésében, közvetítenek a hatóságok és a lakosság között. 
Ø Közvetítik a helyi szociális szükségleteket, információkat az önkormányzat és a lakosság 

között. 
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Ø Közreműködnek a lakossági szolgáltatások ügyintézésében, valamint apróbb ház körüli 
munkákban. 

Ø Segítséget nyújtanak az ellátottak fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti 
szükségleteinek kielégítéséhez. 

Ø Személyszállítási feladatokat végeznek (nevelési intézményekbe, rendezvényekre, 
munkaügyi központba, családi eseményekre, temetésre, temetőbe, az önkormányzat által 
közzétett és meghirdetett, vagy a település által szervezett egyéb rendezvényre – 
amennyiben a tevékenységek időpontja nem alkalmazkodik a tömegközlekedés rendjébe) 

Ø Segítik a családgondozók, ellátotthoz való eljutását, illetve szükség esetén az ellátott 
családsegítő szolgálatba, majd onnan lakhelyére történő szállítását. 

Ø Biztosítják az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást (háziorvosi, gyermekorvosi, 
szakellátási rendelésekre, különböző egészségügyi szűrésekre, a probléma súlyosságától 
függően értesítik a mentőszolgálatot). 

Ø Segítséget nyújtanak a gyógyszerek kiváltásában. 
Ø Tájékoztatják a lakosokat a rendelési időkről, helyszínekről, a gyógyszertárak nyitva 

tartásáról, az orvosi és a gyógyszertári ügyeletekről. 
Ø Fokozottan figyelnek az idős, egyedülálló emberek, betegek, valamit a sokgyermekes 

családok helyzetére, őket rendszeresen látogatják. 
Ø Közreműködnek dologi javak közvetítésében. 
Ø Szükség esetén gondoskodnak az ebéd kihordásáról, kiszállításáról. 
Ø Jeleznek a problémákról az arra illetékes szerveknél (családsegítő, rendőrség stb.). 
Ø Részt vesznek közösségfejlesztő programok szervezésében. 
Ø Erősítik a külterületi létforma lehetőségének kiaknázását. 
Ø Segítséget nyújtanak a szabadidő hasznos eltöltésének strukturálásában.  
Ø Művelődési, kulturális, sport és szabadidős tevékenységhez kapcsolódóan szervezési 

feladatokat végeznek. 
Ø Együttműködnek az ellátottakra hatást gyakorló intézményekkel. 
Ø Segítik a tájékozatlan, határozatlan családtagokat jogaik érvényesítésében. 
Ø Részt vesznek közösségfejlesztő programok szervezésében. 
Ø Keresik és gyűjtik azokat a kialakult ügyintézési módokat, szokásos eljárásokat, amelyek 

az eredményes beavatkozást segítik. 
Ø Gondoskodnak a digitális tanyatérkép folyamatos frissítéséről, aktualizálásáról. 

3.5./A. diagram: Tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevők száma 2021-ben 

 
Forrás: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

A feladatok között szerepel a tanyavilág folyamatos feltérképezése, a tanyákon élő családokról, 
ingatlanokról rendelkezésre álló adatok aktualizálása. Az új információk ismeretének tekintetében 
folyamatosan frissítésre kerül a digitális tanyatérkép, ami lehetővé teszi a tanyavilág online és 
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offline elektronikus elérhetőségét a társszervek részére (mentők, rendőrség, katasztrófa védelem 
stb.). 
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az ellátás az igénylő kérelmére történik. A tanyagondok a 
hozzáfordulókkal az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést. Az együttműködés a 
tanyagondnokok és az ellátottak között addig áll fenn, míg az ellátottak igénylik a szolgáltatást. 
A tanyagondnoki szolgálat 239 főt látott el 2021. évben. Az előző évben is segítséget nyújtottunk 
a krízisben lévő családok részére a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és 
Gazdaságfejlesztési Osztály által megállapított krízisfa kiszállításban.  
Ezen túlmenően a COVID-19 járvány fokozott terhet rótt a feladatot ellátó intézményre éppúgy, 
ahogyan feladatot ellátókra valamint a segítségnyújtásban közreműködő köztisztviselőkre és 
szociális szakemberekre egyaránt.  
A Gyulai rendőrkapitányság, Polgárőrség munkatársaival közösen hetente egy alkalommal 
tanyabejárásra kerül sor, a veszélyeztetett tanyákra (egyedül élő emberek, idős házaspárok, 
szórvány tanyák). Az önkormányzat a megfelelő tájékoztatással és az érintett szervezetek 
összekapcsolásával és támogatásával is hozzájárulhat az idős lakosok biztonságérzetének 
javításához. A rendőrség, a polgárőrség, a családsegítő, a nyugdíjasklubok és a civil szervezetek 
információk átadásával, szolgáltatásaik összehangolásával, közös szolgáltatások fejlesztésével is 
javítják a közbiztonságot. 

3.5./B diagram: A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele 2021. évben (alkalom) 

 
Forrás: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Az egészségügyi szolgáltatásokat Gyula Város Önkormányzata a Gyulai Egészségügyi 
Alapellátási Intézmény, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában foglalt feladat 
ellátására létrehozott, önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény útján látja el, 
elsődlegesen a 2015. évi CXXIII. törvény 1. § (1) alapján: az egészségügyi alapellátás biztosítja, 
hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében választása alapján igénybe vehető, hosszú 
távú, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, 
korától és betegsége természetétől függetlenül. 
Az egészségügyi alapellátás feladatai az ellátott lakosságra vonatkozó, a betegségek megelőzését 
és korai felismerését szolgáló ellátás, továbbá az egyén egészségi állapotának figyelemmel 
kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása, nevelése, egészségfejlesztése, 
egészségtervezésének támogatása. A jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő 
gyógykezelése, gondozása és rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett, 
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szakorvoshoz történő irányítása a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy terápiás 
ellátás céljából. Szükség esetén a beteg otthonában történő ellátása vagy a beteg otthonában 
végzendő szakorvosi konzílium kérése. Az egészségügyi alapszolgáltatásokat a felnőttek részére 
szervezett 13 háziorvosi szolgálat és a 6 gyermekorvosi szolgálat, Iskolaorvosi szolgálatot Gyulán 
2 főállású iskolaorvos és 6 főállású iskolavédőnő látja el. Iskola- és ifjúsági fogászat keretében 2 
iskolafogászati, valamint 2 ifjúsági fogászati szolgálat működik, kettő az intézmény szervezeti 
egységeként, kettő önálló egészségügyi szolgáltatóként. A szolgálatok főbb feladatai közé a 
fogászati szűrővizsgálatok elvégzése, góckutatás, szükség esetén beteg részére igazolás kiállítása, 
szakellátásra történő irányítás és a fogászati prevenciós tevékenység tartoznak. Az Intézmény 
biztosítja a központi orvosi ügyelet feladatellátását is. Városunkban mentőállomás működik, 
amely egy eset kocsival és három mentőautóval biztosítja a mentést. A betegszállítást három helyi 
szervezet végzi. Településünkön a szakellátásokat a megye legnagyobb egészségügyi intézménye 
a Békés Megyei Központi Kórház és Rendelőintézete látja el. A központi háziorvosi ügyeleti 
ellátást az önkormányzat a Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézménye útján biztosítja. 
A kötelező szűréseken túl a prevenciós és szűrőprogramokat a Gyulai Egészségügyi Alapellátási 
Intézmény partnerségben szervezi az Egészségfejlesztési Irodával, az Egészséges Városért 
Közalapítvánnyal, továbbá a Központi Kórházzal, az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi 
Szolgálattal, valamint együttműködve civil szervezetekkel, mint például a Regionális Wellness 
Egyesülettel. A szervezett szűrések mindenki számára térítésmentesen érhetők el. 

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás 

Év 

Felnőttek 
és 

gyermekek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 

száma 

Csak 
felnőttek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgáltatások 
száma 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 

Gyógyszertárak és  
fiókgyógyszertárak 

száma 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 
rendelkezők 

száma (alanyi és 
normatív alapon 

kiadott) 

Ápolási díj, 
alanyi jogon: 
támogatásban 
részesítettek 
évi átlagos 

száma 

db db db db Fő Fő 
2016 0 13 6 9 n.a. n.a. 
2017 0 13 6 9 868 154,96 
2018 0 13 6 9 840 147,27 
2019 0 13 6 9 827 111,91 
2020 0 13 6 9 781 105,53 
2021 0 13 6 9 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés 
A kötelező szűréseken túl a prevenciós és szűrőprogramokat a Gyulai Egészségügyi Alapellátási 
Intézmény partnerségben szervezi az Egészségfejlesztési Irodával, az Egészséges Városért 
Közalapítvánnyal, továbbá a Békés Megyei Központi Kórházzal, az Állami Népegészségügyi 
Tisztiorvosi Szolgálattal, valamint együttműködve civil szervezetekkel, mint például a Regionális 
Wellness Egyesülettel. A szervezett szűrések mindenki számára térítésmentesen érhetők el. 
Az előző fejezetben részletezett EFOP-1.5.2-16-2017-00021 „Humánszolgáltatások fejlesztése a 
kelet-békési térségben” elnevezésű projekt célkitűzései között megvalósultak preventív 
egészségügyi szűrések, továbbá egészségfejlesztéshez kapcsolódó az egészségtudatosság 
kialakítását szolgáló minta kialakítása, azaz összességében a foglalkoztathatóság növelése, és a 
közegészségügyi preventív szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés javítása volt.  
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
A 20-60 éves korcsoport enyhe-, és középsúlyos értelmi fogyatékos, súlyosan értelmi fogyatékos, 
gyengén látó, közepesen-, és súlyosan mozgáskorlátozott, pszichiátriai beteg, beszédfogyatékos 
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emberek számára a Gyulai Kistérségi Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény biztosítja az 
ellátást. A nappali ellátás keretében intézményen belüli szociális foglalkoztatás - munka 
rehabilitáció valósul meg. A terápiás foglalkoztatások munkaterápiából, mozgásfejlesztésből, 
személyiség fejlesztésből állnak. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
A közétkeztetés biztosítása keretében az étrendtervezésre a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben meghatározott szabályok az 
irányadók. Az óvodák, iskolák, középiskolák és az idősellátás számára Gyulakonyha Nkft. 
biztosítja, mindezt változatos módon, vitaminban, mikro-, makrotápanyagokban, ásványi 
anyagokban és rostokban gazdag étkezést kínálva. A minőségi közétkeztetés, az egészséges étrend 
biztosítása kiemelten fontos, hiszen a tartósan nehéz anyagi helyzetben lévő családokból származó 
gyermekek számára az elsődleges tápanyagforrást a közétkeztetés jelenti. A minőségi és 
mennyiségi ellenőrzés folyamatos, a helyi élelmiszerek felhasználására kifejezetten törekszik a 
Gyulakonyha Nkft. Gyula Város Önkormányzata az orvosi igazolással alátámasztott speciális, 
illetve diétás étrendet igénylő eseteket is kiszolgálja, részükre is biztosítja a megfelelő étkeztetést. 
Az iskolabüfékben szintén megjelennek az egészséges táplálkozás szempontjai, így ma már 
elsősorban egészséges ételeket, italokat, gyümölcsöt tudnak vásárolni a diákok az iskolai 
büfékben. A rászoruló gyermekek, így mind a hátrányos helyzetű, mind a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára biztosításra kerül az ingyenes 
szünidei gyermekétkeztetés lehetősége. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 
Lassan 30 éve működik a Városi Tekebajnokság, ahol 200 fő számára biztosítunk szervezett 
keretek között szabadidős sportolási lehetőséget, jelenleg a magyarvárosi tekepályán. 
A szenior korosztály számára úszó, vívó, biliárd és gyalogló-nap szervezése is megvalósult, 
természetesen közös szervezésben az érintett egyesületekkel, biztosítva a lakosság számára a 
szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét. A jövőt illetően, ha igény merül fel, szeretnénk az 
ennek korosztálynak megfelelő más sportágban is tornákat meghirdetni (kosárlabda, asztalitenisz, 
tenisz stb.). Kiemelném az Békés Megyei Nyílt Amatőr Röplabda versenyünket, melyet az idén 
nem tudtunk megrendezni. A másik jelentős versenyünk a Szigeti István Emlékverseny, Szenior 
Atlétika Verseny, amire immár 9. alkalommal látogattak el városunkba a szenior atléták. Nagy 
létszámmal, baráti hangulatban, egész napos versenyzés mellett, folyt a verseny. 
Augusztus végén került megrendezésre az Erkel Ferenc Kosárlabda Torna immáron 45. 
alkalommal. 
Számos civil sportszervezet, valamint a fogyatékkal élő sportolók támogatását biztosítja városunk 
az intézményein és a szakfeladaton keresztül, akik a versenyeken való részvételükkel öregbítik 
Gyula hírnevét, nem csak a határainkon belül, hanem azokon kívül is. A sport kitűnő eszköz a 
testvérvárosi kapcsolatok ápolására, hiszen egyre több sportprogramba tudjuk bevonni a 
testvérvárosi sportolókat (pl.: atlétika, röplabda, sakk, labdarúgás stb.). 
A városnak hagyományos sportrendezvényei vannak, amelyek sokszínűek. A teljesség igénye 
nélkül, pl.: Női Labdarúgó Torna, Amatőr Nemzetközi Röplabda Torna, Történelmi íjász 
versenyek, Kegyeleti sakk- és futóverseny, Emléktornák (Szigeti István, Prohászka Zsolt, 
Gyöngyösi László, Paulinyi Gyula, dr. Regele Károly) Gyula Kupa Tenisz versenyek, Park Kupa 
Sakkverseny, Három Város Sportfesztivál, Nemzetközi Salakmotor versenyek, Várfürdő 
Félmaraton és Váltófutás, Medivid Agility Nemzetközi kutyás ügyességi versenyek, Országos 
Fedett Fogathajtó versenyek. Sajnos ebben az évben a felét tudtuk megrendezi a versenyeknek. 
A város úszásoktatása, mint oktatási és szociális szolgáltatás, vállalt, kötelező feladatként 
működik. A Képviselő-testület határozata alapján a Várfürdő Kft. látja el a feladatot, biztosítva az 
ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A feladatellátás kiterjed a városban működő 
valamennyi általános iskola alsó tagozatos tanulóinak tanóra-rendjébe illeszkedően délelőtt 
csoportosan megszervezendő úszásoktatására, mely az igénybe vevők részére térítésmentes. Az 
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úszás sportágban folyó utánpótlás-nevelési feladatellátás kiterjed a gyulai lakhelyű, vagy gyulai 
közoktatási intézményben tanuló fiatalok délutáni szabadidős úszás-oktatására. 2021 első 
félévében a járványügyi korlátozások miatt ez szünetelt, de ősszel minden beindult. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye feladatellátása során az 
intézmény a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások csaknem teljes vertikumát felöleli. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében család és gyermekjóléti 
szolgáltatást, szociális étkeztetést, közösségi pszichiátriai ellátást, szenvedélybetegek közösségi 
ellátását működteti. Az időskorúak nappali ellátást nyújtó intézmények 10 telephelyen nyújtanak 
szolgáltatást. Fogyatékosok nappali intézményei, továbbá az átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények két-két telephelyen, személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátást három 
telephelyen biztosít. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások járási központja 
a Család és Gyermekjóléti Központ, továbbá fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás, munka-
rehabilitációs foglalkoztatás, a gyermekek részére játszóház, napközbeni gyermekfelügyelet, 
helyettes szülői hálózat és kapcsolatügyelet biztosítása.  
Az idősek klubjai felújításra és energetikai korszerűsítésre, míg a bentlakásos intézmények 
épületei teljeskörű rehabilitációra, felújításra szorulnak. 
 

g) drogprevenciós szolgáltatások; 
Gyula Város Önkormányzata 2001. év óta működteti a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot (a 
továbbiakban: KEF). Feladata a drogprobléma megelőzésével és kezelésével kapcsolatos 
koordináció ellátása. A KEF-ek három alappillér köré szervezik tevékenységüket: prevenció, 
kezelés-ellátás, kereslet- és kínálatcsökkentés. 

Működésének módszertani alapját az alábbi dokumentumok határozzák meg: 
Ø Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-

bűnözés ellen”; 
Ø Békés Megyei Drogellenes Stratégia 2014-2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a 

kábítószer-bűnözés ellen”; 
Ø Gyula Város Kábítószer-ellenes Stratégiája 2014-2020 című dokumentum, valamint a 2010-

2011. években végzett kutatás és az abból készült „Ifjúságszociológiai korkép Gyulán ”c. 
tanulmány; 

Ø „Gyulai Diákság 2016” című tanulmány az „Ifjúsági életmód, attitűd és szabadidős 
szokásvizsgálat Gyulán” 33 kérdést tartalmazó online, anonim kérdőív értékelése. 

A KEF működése 
A Képviselő-testület 230/2007. (VI. 28.) határozata alapján a közbiztonsággal összefüggő 
feladatok ellátásának segítése, ezen belül a drogügyi koordináció az Ügyrendi és Közrendvédelmi 
Bizottság és az általa felügyelt Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenysége keretében valósul 
meg. Mivel az egykori Ügyrendi és Közrendvédelmi Bizottság feladatai jelenleg a Humán- és 
Társadalompolitikai Bizottság feladat- és hatáskörébe tartoznak. 
A KEF vezetőségének tagjai: társadalmi elnök (a HTB mindenkori elnöke, hatáskörébe utalva a 
KEF szakmai felügyelete), szakmai koordinátor és a szakterületek képviselői. A KEF munkáját a 
szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály segíti. 
A KEF tagjai: a prevencióban, gyógyításban és bűnüldözésben érintett intézmények által delegált 
szakemberek. 
A 2021. évben a következő feladatok kerültek megvalósításra a város intézményeiben 
Ø Az oktatási és nevelési intézményekben folytatódtak az egészségnevelési programok. 
Ø Az iskolai egészségfejlesztési és drog-prevenciós foglalkozásokban a védőnői hálózat az 

addiktológiai és ifjúsági szakemberek, valamint az iskolai szociális segítők is részt vettek. 
Ø A Gyulai KEF munkacsoportjai részére prevenciós munka anyagi forrásainak felkutatása, 

szakmai anyagok, továbbképzések figyelése, továbbítása, pályázatfigyelés. 
Ø A gyulai KEF tagjaival folyamatos kapcsolattartás valósul meg. 
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Ø DADA Program oktatása. 
 
h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 
Gyula Város Önkormányzata a városban élő és tanuló fiatalok számára minden körülmények 
között biztosítja az alapvető sportolási lehetőségeket és feltételeket.  
A társadalom minden rétege számára hozzáférhetővé teszi a sportolást, annak lehetőségeit a saját 
eszközeivel népszerűsíti. A versenysport feltételeit megteremti, a magántőke bevonását elősegíti. 
A város által működtetett akadálymentesen kialakított sportlétesítményeket fenntartja, lehetőségei 
szerint fejleszti, korszerűsíti, melyek így a kor követelményeinek megfelelően kiszolgálják a 
városi diák-, tömeg- és versenysportot, valamint a sportturizmus igényeit. A város az utóbbi 
években pályázatok útján számottevő forrást vont be sportlétesítményeik fejlesztésére, javítására, 
melyhez újfajta segítséget jelent az a kormányzati rendelkezés, miszerint a társasági adó egy 
bizonyos része is felhasználható sportcélokra. 
A szociális szolgáltatások terén a partnerségi viszony, az együttműködés civil, egyházi és más 
szervezetekkel, intézményekkel hangsúlyosan jelenik meg. 
A szolgáltatások nyújtása során az ellátottakat nem éri hátrányos megkülönböztetés, vagy az 
egyenlő bánásmód követelményének megsértése. 
Önkormányzatunk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
meghatározása szerint a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményén 
keresztül látja el feladatait. Az intézmény a komplex segítő munka megvalósítása érdekében a 
szociális ellátások csaknem teljes vertikumát felöleli, és egyenlő eséllyel biztosítja az ellátások 
hozzáférhetőségét. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése érdekében az intézmény 
tájékoztatja az ellátást igénylőket az ellátási formákról, a működési rendről és a szolgáltatásokhoz 
való hozzájutás módjáról. Az intézmény alapvető feladata a szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások biztosítása, amelyekkel a helyben jelentkező szükségleteket köteles kielégíteni. A 
szociális ellátásokat a szükséglet oldaláról tervezik. A szolgáltatást igénybevevő, illetve 
családtagjaik, törvényes képviselőjük számára az intézmény által biztosított szolgáltatások köréről, 
tárgyi-személyi feltételrendszeréről, a térítési díj fizetési kötelezettségről, az ellátás tartalmáról, a 
mindennapi élet valamennyi területéről teljes körű, pontos tájékoztatást nyújt az intézmény képzett 
szakemberei által. 
 

j) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és 
az egészségügyi ellátórendszer keretein belül. 

Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe, 
a népkonyha helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít alkalmi 
jelleggel. Városunkban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ 
Nappali Melegedőjében 12 – 14 óra között van lehetőség az étkezésre.  

3.6.2. Népkonyha 
2016. 25500 adag 
2017. 25000 adag 
2018. 25000 adag 
2019. 15429 adag 
2020. 13859 adag 
2021. 12900 adag 
2022. 12700 adag 

Forrás: Önkormányzati adatok 
A népkonyhán kiszolgált egy adag ételnek a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 
előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. mellékletében a 19-69 éves korcsoport 
esetén napi egyszeri étkezésre előírt energiaszükséglet legalább 120%-át kell biztosítania. 
A 3.6.2. táblázat adatai szerint a vizsgált időszakban a felére csökkent az elfogyasztott adag. 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai; 
A helyi közösségek a társadalom fontos érték- és közösségteremtői, az összetartozás erejével 
kiemelt a szerepük az egyenlő esélyek megteremtésében és a helyi esélyegyenlőségi program 
intézkedései megvalósításának elősegítésben.  
Gyula városban számos civil szervezet működik, fejti ki tevékenységét. Az önkormányzat civil 
intézkedési programjának köszönhetően egy a város alkalmazásában álló civil referens 
közreműködésével az elmúlt két évben megalkotásra került az a Civil Cselekvési Program, 
amelynek végrehajtása folyamatosan zajlik. A közösségszervező munka eredményeként számos 
gyulai civil szervezet munkáját segíti. A Civil Szolgáltató Központ, amely teret ad egyéni, civil és 
közösségi kezdeményezéseknek. A helyi civil szektor összefogásának köszönhetően Gyula saját 
delegáltja útján vesz részt a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázatok elbírálási 
rendszerében. Fontos megemlíteni, hogy a Civil Kerekasztal, továbbá a mind a helyi 
közösségépítést, a közös gondolkodást, az összefogást erősítik. Ezen szervezetek között több 
olyan szervezet működik, amelyek szociális karitatív tevékenységével vesznek részt a város 
szegényebb sorban élő polgárai megsegítésében, életkörülményeik javításában. Ezen túlmenően a 
gyulai Civil Szervezetek Szövetsége által fenntartott ingatlanában is olyan szervezetek működnek, 
amelyek szintén hasznos és kiemelkedő munkát végeznek a helyi közösségépítés, 
közösségszervezés terén. A közélet elsődleges színterei a különböző városi rendezvények, melyek 
egész évben teret adnak a közösségi élet gyakorlására. Erkel Ferenc Művelődési Központ, GYIK, 
Kastély-Vár közösségi eseményei. Könyvtár, EDÜ, Állami ünnepek, megemlékezések. Az 
időskorúak körében népszerű, egyben a város legnagyobb szervezett ünnepe az Idősek világnapja 
rendezvény, valamint a juniális. 

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság 

Tornateremmel, tornaszobával 
ellátott köznevelési 

intézmények száma (intézmény 
székhelye szerint)  

Sportcsarnok, 
sportpálya léte 

A települési 
könyvtárak 

kikölcsönzött 
egységeinek száma 

Közművelődési 
intézmények 

száma 

db van/nincs db db 
9 igen 63 782 14 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;  
Amint a település bemutatásában megfogalmazásra került, a magyar nyelvű lakosság mellett 
német, román és roma nemzetiségű, emberek élnek. A 2011. évi népszámláláskor a KSH adatai 
szerint 25895 fő magyarnak, 974 fő románnak, 974 fő németnek és 102 fő romának, egyéb 
nemzetiségűnek 158 fő vallotta magát. A közösségi együttélésre jellemző a békés egymás mellett 
élés, a kölcsönös megbecsülés és tisztelet. Nincs tudomásunk arról, hogy a közösségi színtéren 
történt volna bármilyen konfliktus. 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai; 
Az ifjúsági feladatellátás során folyamatos az együttműködés a feladat-ellátási szerződéssel 
rendelkező Mi Egy Másért Közhasznú Egyesülettel, melynek keretében koordináló, ellenőrző 
szerepet töltünk be. A tevékenység ellátása során kiemelt figyelmet fordítunk az ifjúsági 
koncepcióban meghatározottak megvalósítására. A GYIK (Gyulai Ifjúsági Központ) működtetésén 
túl kiemelt feladatként jelentkezett a Játékváros tábor, az Erkel Diákünnepek rendezvény, az 
ifjúsági konferencia, a GYUDIN, valamint a Városi Diákönkormányzat működtetése.  
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A Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Egyesület üzemeltetésével adománybolt nyílt a gyulai 
piactéren. Az üzletben ruházati termékeket, könyveket, ruhákat, cipőket, játékokat, sportszereket, 
műszaki cikkeket és bútorokat árusítanak. A bevételt az egyesület a saját működésére forgatja 
vissza. Ez az adománybolt egyrészt szolgálja a társadalmi szolidaritás eszméjét és céljait, hiszen 
aki ide adományt hoz, támogatja a rászorulókat. Másrészről a munkahelyteremtés ügyét is 
támogatja, azon belül segít a megváltozott munkaképességű is embertársainkon, akik a 
legnehezebb helyzetben vannak a munkaerőpiacon, hiszen nekik teremtenek itt munkahelyet az 
adománybolt bevételéből.  
A Gyulai Római Katolikus Gimnázium önkéntes diákjai szociális otthonokban ellátott idős 
emberekhez járnak rendszeresen felolvasni. 
A Magyar Református Szeretetszolgálat által évekkel ezelőtt életre hívott Szeretethíd elnevezésű 
önkéntes napokhoz egyre többen csatlakoznak, a több száz résztvevő számos karitatív célkitűzést 
valósított meg. 
A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány koordinálásában a Koraszülött mentő vásárlása, majd 
szolgálatba állítása és működtetése megyei szintű összefogás eredményeként valósulhatott meg, 
amely az önzetlenségen és az önkéntességen alapul.  
A COVID-19 járvány idején önkénteseket toboroztunk, volt több jelentkező. Az utóbbi 
esztendőkben az év végi adománygyűjtés, cipősdoboz átadások rendszeressé váltak. 

d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális identitásuk 
megőrzésének lehetőségei; 

e) helyi lakossági önszerveződések. 
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
Jogszabályi előírások szerint támogatja és biztosítja a működési feltételeket a Gyulai 
Önkormányzat. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Bár szegregátumok nincsenek a tanyavilág 
kiterjedt, nehéz megközelíteni az egyes 

tanyákat 

Többfunkciós terepjárók beszerzése, 
üzemeltetése. 

Kevés a szociális bérlakások száma a benyújtott 
igényekhez képest. 

Bérlakás állomány fejlesztése pályázat 
segítségével. 

A szociális bérlakos felújításra, hőszigetelésre 
szorulnak 

Bérlakás állomány korszerűsítése pályázati 
forrás igénybevételével. 

Tartós munkanélküliek aránya az álláskeresők 
között 

Képzési, átképzési lehetőségek biztosítása,  

Munkaerőpiaci szempontból többszörös 
kockázattal bíró személyek az álláskeresők 

között  

Egyéni fejlesztési lehetőség biztosítása mentori 
szolgáltatás biztosításával 

Családon belüli konfliktusok, családon belüli 
erőszak 

Felvilágosító, prevenciós jellegű előadások 
szervezése, észlelő- és jelzőrendszer 

működésének és prevenciós jellegének 
erősítése, tagjainak aktivizálása 
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Digitális oktatáshoz való hozzáférés hiánya Infokommunikációs technikai eszközök 
biztosítása 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek  
 

4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint 
(2. számú táblázatból) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből 
a megfelelő 
korcsoportú 

nők és 
férfiak 

aránya (%) 
Férfia

k Nők Össz
esen 

Férfia
k Nők 

Fő Fő Fő % % 
Állandó népesség száma  14 

345 
15 
844 

3018
9 

47,52
% 

52,48
% 0-2 évesek    627 2,08% 

0-14 éves  1 865 1 821 3686 6,18% 6,03
% 15-17 éves 431 370 801 1,43% 1,23
% Forrás: TeIR, KSH Tstar 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, 
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete; 

2016. január 1-jétől járási székhelyeken Család- és Gyermekjóléti Központok jöttek létre. 
A Központ két egymástól elkülönülő szakmai egységből áll a Család- és Gyermekjóléti 
Központból és a Család- és Gyermekjóléti szolgálatból. Az intézményegységhez tartozik még a 
Tanyagondnoki Szolgálat is.  

Gyula járás illetékességi területéhez Gyula, Elek, Kétegyháza, Lökösháza települések 
tartoznak. Feladatmegosztás szerint: 
Ø települési szinten a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Ø járási szinten a Család-és Gyermekjóléti Központ végzi.  

A járás illetékességi területén a hatósági intézkedéssel kapcsolatos feladatok a Család-és 
Gyermekjóléti Központ hatáskörébe tartoznak. A hatósági intézkedést igénylő feladatok 
ellátásában az esetmenedzser szervező, koordináló szerepet lát el, mellyel egyértelműen 
szétválasztásra került a hatósági intézkedésekhez kapcsolódó szakmai munka, illetve a segítő 
jellegű tevékenység. Kizárólag a hatósági intézkedéssel érintett családokra, gyermekekre terjed ki 
járás szinten a feladatuk, Gyula, Elek, Lőkösháza, Kétegyháza tekintetében a központ 
esetmenedzserei koordinálják a hatósági intézkedéssel érintett eseteket. Csak kivételes esetben 
végeznek gondozási feladatokat. A jelzések (kivéve, ha már ellátásukban van az, akire a jelzést 
tették) közvetlenül nem hozzájuk futnak be, hanem a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz. A 
Család-és Gyermekjóléti Központ az általános szolgáltatási feladatain túl speciális feladatokat is 
ellát: 
Ø készenléti ügyeletet,  
Ø kapcsolat ügyeletet,  
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Ø kórházi szociális munkát,  
Ø utcai szociális munkát 
Ø óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. 

Az iskolai szociális munka bevezetésére 2018. 01. 01-től került sor, kötelező feladat 
ellátásként 2018. szeptembertől kezdődött. A Központ az iskolai szociális munka bevezetése 
érdekében pályázatot nyújtott be, amelyhez egy nagyméretű kutatás, felmérés kapcsolódott, a 
Gyulai Járáshoz tartozó oktatási és nevelési intézményekbe járó gyermekek szülei körében az 
oktatáshoz kapcsolódó szociális térkép elkészítéséhez.  

Jelenleg 6 fő óvodai és iskolai szociális segítő látja el a feladatot Gyula és járása területén. 
Az óvodai és iskolai szociális segítők részt vettek a tanévnyitó nevelőtestületi értekezleteken, ahol 
tájékoztatták a pedagógusokat, hogy milyen módon fogják a munkájukat végezni, hogyan 
kívánnak interakcióba kerülni a gyerekekkel, valamint, hogy tevékenységük főként preventív 
jellegű.  

A Segítők felkeresték az iskolarendőröket, a védőnőket, az iskolaorvost, a pszichológust, 
ismertették velük az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet, ennek keretén belül a 
feladataikat és kérték őket az együttműködésre a kapcsolódó pontokon, a kompetencia határok 
betartása érdekében.  

Segítőink igény szerint egyéni segítő beszélgetést folytatnak, nemcsak gyermekekkel, 
hanem szülőkkel is. A gyermekekkel önkéntes megkeresés után vagy pedagógus ajánlására, szülők 
kérésére, illetve a csoportfoglalkozást követően beszélgetnek a segítők. 

A szülők önkéntesen keresik meg a gondjaikkal, problémáikkal a segítőket, de ők is 
kezdeményezhetik a beszélgetést. A szociális segítők lehetőség szerint részt vesznek a szülői 
értekezleteken, ahol bemutatkoznak az újonnan érkező szülőknek, felajánlják a segítségüket. Ezen 
kívül folyamatosan kapcsolatot tartanak az intézmények vezetőivel, és konzultálnak a 
pedagógusokkal.  

Segítőink igyekeznek minél több közösségi rendezvényen részt venni, mely nagyon jó 
alkalom arra, hogy a gyermekeket megfigyeljék más környezetben és ők is minél jobban 
megismerjék őket. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak a pedagógusokkal és a szülőkkel való 
ismerkedésre is. (Közösségi alkalmak, mint pl. Gólya-napok, szüreti mulatság, Halloween-i hét, 
nemzeti ünnepek, mikulás, karácsonyi ünnepségek, farsang, téltemetés, húsvéti ünnepek, 
világnapok, közlekedési és sportnapok, nyílt napok, DÖK napok, kirándulások, ballagás, 
tanévzáró, napközi táborok, gyermeknap, nyári táborok, stb) 

A csoportfoglalkozások saját kidolgozott tematika alapján történtek. A pedagógusok a 
segítők által kínált lehetőségek közül választhatnak, illetve kérésükre a problémára reagálva 
dolgoznak ki tematikákat.  
Szociális diagnózis 

A szociális diagnózis készítését a járásszékhely településeken működő Család- és 
Gyermekjóléti Központok végzik. A feladatot jelenleg 1 fő esetmenedzser napi 8 órában látja el.  

A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata: az igénylő problémájának 
megismerése, ennek alapján szükségleteinek megállapítása. Az elérhető szolgáltatások és 
szolgáltatók feltérképezése után, az igénylők szolgáltatókhoz történő irányítása. 

A diagnózis készítése az a folyamat, amely megalapozza az egyén szociális támogatását és 
a majdani szolgáltatónál a szolgáltatási terv elkészítését, illetve megvalósítását, ezáltal képet 
kaphatunk az egyén aktuális helyzetéről és állapotáról. A család szociális helyzetének átfogó 
vizsgálata alapján készül el a szociális diagnózis, melyben meghatározásra kerül, mely szociális 
szolgáltatásokat javasolt igénybe venni a problémák megoldása érdekében. A szociális diagnózist 
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készítő esetmenedzser feladata a jogszabály által előírt Szolgáltatási térkép elkészítése is és annak 
tartalmának folyamatos aktualizálása.  

Szociális diagnózis elkészítésének kezdeményezése érkezhet a települési jelzőrendszeri 
tagoktól, illetve az egyén önmagára is kérheti a kliens a diagnózis elkészítését.  

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéssel kapcsolatos 
feladatok a Család-és Gyermekjóléti Központ feladatkörébe tartoznak. Ennek keretében a Család-
és Gyermekjóléti Központ kezdeményezi a gyermek, védelembe vételét vagy súlyosabb 
veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét. Javaslatot 
készít a gyermek, védelembe vételére, a gyermek családjából történő kiemelésére, leendő 
gondozási helyének kijelölésére, vagy annak megváltoztatására, a gyermek megelőző 
pártfogásának mellőzésére, elrendelésre, fenntartására és megszűntetésére. 

 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

A törvényi változások előírják, hogy a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással 
integráltan egy szervezeti és szakmai egységben működhet. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
családsegítői területi felosztás szerint dolgoznak a településen. A városban 9 idősek klubja 
működik lefedve egy-egy városrészt.  

Az idősek klubjaiban a családsegítők heti rendszerességgel kihelyezett fogadóórát tartanak, 
melynek eredményeként a szolgáltatások közelebb kerülnek az igénybe vevőkhöz. Az esetek 
elosztása intézményünkben a fentiek figyelembevételével körzetenként történik. A családsegítők a 
központ speciális feladatainak ellátásai közül részt vesznek a kapcsolatügyelet és a készenléti 
ügyelet biztosításában.  

A Gyvt. 17.§ a, és az Szt. 64.§ (2) bekezdése szerinti, a gyermek veszélyeztetettségét, ill. a 
család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer működtetését család-és gyermekjóléti szolgálat 
feladatait a 15/1998. Nm rendelet tartalmazza. Az észlelő- és jelzőrendszer ágazatok, 
intézmények, szakemberek és magánszemélyek közötti együttműködés, amelynek célja a 
problémák, veszélyeztető tényezők, krízishelyzetek észlelése, felismerése és jelzése az erre a célra 
kijelölt professzionális szolgáltató felé, folyamatos együttműködés és információáramlás 
biztosítása az egyének és családok problémáinak mielőbbi megoldása, a krízishelyzet 
következményeinek enyhítése, állapotromlásának megelőzése érdekében.  

A családok segítése, gyermekek veszélyeztetésének megszüntetése érdekében 
veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. Ennek a rendszernek a 
működtetését, koordinálását a törvény a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó 
szolgáltató, intézmény feladatkörébe rendeli. Ezen feladatok keretében a család- és gyermekjóléti 
szolgálat felel a jogszabályban előírt szakmaközi rendszer felállításáért, működtetéséért, a 
folyamatos információáramlás biztosításáért. A család- és gyermekjóléti szolgálatoknak a 
jelzőrendszer működtetésére irányuló tevékenységük során elsődleges és hangsúlyos kell, hogy 
legyen azon koordináló, szervező feladatuk, mely során az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak, a 
gyermekkel hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek és magánszemélyeknek nyújtanak 
segítséget, támogatást abban, hogy képesek legyenek feltárni a gyermekeket veszélyeztető 
tényezőket, az egyéneket, a családokat érintő krízishelyzeteket. Ösztönözniük kell a jelzőrendszer 
tagjait, hogy amennyiben felmerül a gyanúja a veszélyeztetettségnek, krízishelyzetnek, akkor azt 
haladéktalanul jelezzék, ezzel segítsék elő a problémákra időben történő reagálást.  

 
A jelzések száma (2016-2021), a jelzések és a jelzőrendszeri tagok általi megoszlása, 
problémák szerinti megjelenítése, megtett intézkedések szerinti csoportosítása 
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A jelzőrendszeri tagok részvétele a gyermekvédelmi munkában aktív volt, 
veszélyeztetettség esetében jelzéssel éltek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé. Szakmaközi 
megbeszéléseken és az esetkonferenciákon részt vettek.  
A tagok közötti együttműködés megfelelőnek mondható. Az esetek többségében akkor éltek 
jelzési kötelezettségükkel a jelzőrendszer tagjai, amikor már az általuk használt eszközök nem 
voltak elegendőek a probléma megoldásához és meghaladta kompetencia határaikat. 
A Család- és Gyermekjóléti Központhoz megküldött heti jelentések alapján a Gyulai Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálathoz 2016-2021 évben 885 jelzés érkezett, melyből 692 jelzés 0- 17 éves 
korú gyermeket és 187 jelzés 18 év feletti felnőttet érintett. 
A legtöbb jelzés 338 a közoktatási intézményekből érkezett. A Rendőrség 108 esetben élt 
jelzéssel, mely 92 gyermeket érintett. Védőnői szolgálattól 95 jelzés jött, mely 81 gyermeket és 14 
felnőtt korú személyre vonatkozott. Állampolgári jelzés 137 esetben érkezett, mely 92 gyermeket 
és 45 fő felnőttet érintett. A gyámhivatalból 32 jelzés gyermekre, 14 jelzés felnőtt személyre 
érkezett. A Polgármesteri Hivatal 64 esetben élt jelzéssel. 47 esetben felnőtt személyre, 17 esetben 
gyermekkorúra küldött jelzést. 

A társadalmi szinten tapasztalható egymással szembeni intoleráns viselkedés, magatartási 
problémák a család szintjén is, illetve a jelzések megváltozásában is tapasztalhatóak. 

4.1./A diagram: Jelzéseket küldő intézmények és jelzéseik száma (2016-2021) 

 
Forrás: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

Minden évben megtartásra kerül az éves jelzőrendszeri tanácskozás, majd azt követően 
március 31.-ig elkészül a jelzőrendszeri intézkedési terv. Célja, hogy ismertesse jelzőrendszeri 
tagok írásos beszámolóit, elemezze az előző évben megfogalmazott célok megvalósulását, 
meghatározza az éves célkitűzéseket és keretrendszerbe foglalja az észlelő- és jelzőrendszer 
fejlesztését, hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépéseket.  
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Gyulán a jelzőrendszeri tagok feltérképezése megtörtént. Kiépítése, működtetése már 
korábban is adott volt. Az írásos intézményi-szolgáltatói címlista aktualizálása folyamatosan 
történik. Összességében elmondható, hogy a jelzőrendszer hatékonyan működik városunkban. A 
jelzést követően a szakemberek együttműködése megvalósul. A jelzőrendszeri tagok képesek 
együtt gondolkodni, hogy a gyermek/ek számára tartós és biztonságos életkörülményeket 
garantáljanak családjaikban. A jelzéseket követően visszajelzésre minden alkalommal sor került a 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálatok részéről. 

4.1./B diagram: Család és Gyermekjóléti Szolgálat által nyilvántartott kiskorúak 
száma (2016-2021) 

 
Forrás: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál nyilvántartott 807 fő gyermekből 776 fő 
veszélyeztetett volt. A veszélyeztetett kiskorúak közül 155 gyermek esete lett továbbítva a Család-
és Gyermekjóléti Központ felé. A továbbított esetek közül 89 gyermek ügyében hatósági 
intézkedés kezdeményezése, 50 gyermek esetében központ által nyújtott speciális szolgáltatás 
felkérésére került sor. A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül súlyos veszélyeztetettség 
miatt közvetlenül hatósági intézkedésre javasolt esetek száma 84 volt. 

4.1./C diagram: Kiskorúak veszélyeztetettségi ok miatti csoportosítása 

 
Forrás: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

108 105

47

174 174

42

136

119

49

109 109

41

150
139

32

130 130

33

Kiskorúak száma Veszélyeztetett Védelembe vett
2016 2017 2018 2019 2020 2021

575115

29

57

Környezeti Főcsoport

Magatartási főcsoport

Egészségügyi főcsoport

Anyagi főcsoport



 42 

A 4.1./C diagram az ellátásban részesülő veszélyeztetett kiskorúak veszélyeztetettségének 
okait mutatja be. A környezeti főcsoportba többek között családi konfliktus (gyermek), nevelési 
probléma (gyermek), szülők, család életvitele (szenvedélybetegségek, antiszociális viselkedés) 
(gyermek) tartozik. 

 
A Szolgálat tevékenysége 2016-2021. évben 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2016-2021 évben együttműködési megállapodás 
alapján 1836 fő vette igénybe a szolgáltatást, mely 868 családot érintett. Az ellátásban érintett 
kiskorúak száma 807 fő, a felnőttek 1029 fő volt. Az egyszeri esetek száma 1544 fő esetben a 
(1539 családot) érintett szolgáltatás nem együttműködési megállapodás alapján történt. Az alábbi 
diagramok szolgáltatást igényvevők számát, majd az együttműködési megállapodás alapján 
igénybe vevők gazdasági aktivitását, iskolai végzettségét mutatja be. Az egyszeri esetkezelésben 
részesülők leginkább a 50 éves kor feletti korosztály, akiknek jelentős száma a Tesco-adományt 
veszik igénybe.  

4.1./D diagram: Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál megjelent igénybevevők száma  
(2016-2021) 

 
Forrás: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

 
Az ellátásban részesülők közül 628 fő 0-14 éves korú gyermek volt, amiből kitűnik, hogy a 

szolgálat munkája nagy részben a veszélyeztetett gyermekekkel és szüleikkel folytatott segítő 
tevékenységből állt. Az inaktív 501 fő között a 15 éves vagy idősebb tanuló, illetve a nyugdíjas. A 
foglalkoztatottak száma jelentősen magasabb 591 fő, mint a munkanélküli, hiszen az ellátásban 
részesülők közül csak 116 fő nem rendelkezett munkahellyel. 

Iskolai végzettségüket megvizsgálva megállapítható, hogy a 8 általános iskolát végzettek 
és a még 8 általános iskolával sem rendelkezők kategóriába tartoznak a legtöbben. Indokolva ezt 
azzal, hogy a veszélyeztetett kiskorúak is ide sorolandóak, mivel ők is ellátottak.  

 
 

4.1./E diagram: Szolgáltatást igénybevevő személyek iskolai végzettsége szerint 
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(2016-2021 

 
Forrás: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

A család összetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az igénybe vevők között magas a 
gyermeküket egyedül nevelő családok (267 család), házas vagy élettársi kapcsolatban 1-2 
gyermeket nevelő (244 család), illetve az egyedül élők száma (131 család). 

4.1./F diagram: Szolgáltatást igénybevevő családok száma a család összetétel szerint 
(2016-2021) (Családok száma) 

 
Forrás: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

 
A szolgáltatást igénybe vevő családok elsődleges problémái közül legmagasabb számban a 

családi – kapcsolati konfliktusok, majd a megélhetési anyagi problémák állnak (megélhetési, 
lakhatással összefüggő), és a gyermeknevelési problémák szerepelnek. 

 
4.1./A táblázat: A szolgáltatást igénybe vevő családok száma elsődleges probléma 

szerint és a problémák halmozott száma 
 
Probléma típusa 

Családok 
száma elsődleges 
probléma szerint 

Problémák 
halmozott száma 

Életviteli 198 364 
Családi-kapcsolati konfliktus 240 337 

Családon belüli bántalmazás 45 61 

703

576

279

82

83

23

90

1836

ált.isk. kev.

ált.isk.

szakisk.

szakközépisk.

gimn.

OKJ

felsőfokú

összesen

fő

131
46

244

107

267

51 22

868

egyedül élő házast.gy0 házast.gy1-2 házast.gy3- 1sz 1-2gy 1sz 3- egyéb összesen
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Elhanyagolás 89 117 
Gyermeknevelési 189 366 
Gyermekintézménybe való 
beilleszkedési nehézség 

24 68 

Magatartászavar, teljesítményzavar 69 152 
Fogyatékosság, retardáció 15 23 
Lelki-mentális, pszichiátriai 
betegség 

53 258 

Egészségi probléma, 
egészségkárosodás következménye 

10 60 

Foglalkoztatással kapcsolatos 9 71 
Anyagi (megélhetési, lakhatással 
összefüggő) 

190 400 

Ügyintézéssel kapcsolatos 16 280 
Információ kéréssel kapcsolatos 3 331 
Egyéb 42 82 

Összesen 1192 2970 
Forrás: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

 
Az alábbi adatokból látszik, hogy továbbra is az információ nyújtás, a segítő beszélgetés, 

az ügyintézésben való segítségnyújtás, az adományközvetítés, a tanácsadás és a családlátogatás 
leginkább jellemző a gondozás során végzett szakmai munkára. Az információnyújtás rövid 
interakció az ügyfél és a szakember között, a segítő beszélgetés pedig irányított bizalmon alapuló 
kapcsolatot jelent. Jelentős a családlátogatások száma, ami azt jelenti, hogy a családokat 
lakóhelyükön többször is felkeressük.  

4.1./B tábla: Szakmai tevékenységek adatai 
Szakmai tevékenységek adatai 
 
Megnevezés 

Szolgáltatá
sban részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékenységek 
halmozott száma 

Információnyújtás 46389 3058 
Segítő beszélgetés 26487 2112 
Tanácsadás 14239 1512 
Ügyintézéshez segítségnyújtás 15714 1897 
Konfliktuskezelés 569 198 
Kríziskezelés 147 221 
Közvetítés ellátásokhoz 2117 1104 
Közvetítés más szolgáltatáshoz 205 184 
Szociális 812 198 
Esetkonferencia 308 484 
Esetmegbeszélés 291 424 
Esetkonzultáció 313 422 
Szakmaközi megbeszélés 128 77 
Egyéni és csoportos készségfejlesztés 775 476 
Környezettanulmány készítésében való 1486 1746 
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közreműködés 
Családlátogatás 9658 2159 
Adományközvetítés 21141 1970 
Egyéb 238 115 
Összesen 141017 18357 

Forrás: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
 

Amint láthatjuk a 4.1.1. táblázat adataiból, a védelembe vett kiskorú gyermekek száma lassú 
csökkenést mutat, míg a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma hektikusan változik, 
feltételezhetően a COVID-19 járvány befolyásolta az adatok alakulását. 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

Év 
Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma  
Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

Fő Fő 
2016 47 105 
2017 42 174 
2018 49 119 
2019 41 105 
2020 32 244 
2021 33 130 

Forrás: GyKSzGyI 

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy 
közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása.  
Ennek formája:  
a) gyermekétkeztetés normatív kedvezmény  
b) pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: augusztus és november hónapban, feltéve, hogy a 
kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll  
c) külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi 
jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, míg a kiegészítő illetve a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti a családot az önkormányzat, illetve az 
illetékes jegyző, amennyiben a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal 
küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 
A gyermekvédelmi jelzőrendszer – óvónők, pedagógusok - számos alkalommal éltek jelzéssel, 
hogy olyan gyermekek is éhesen érkeznek az intézménybe - különösen hétfői napokon – akiknek a 
szülei jövedelmi viszonyai alapján kívül esnek a támogathatóak körén. Ez arra enged 
következtetni, hogy városunkban több gyermek táplálkozik elégtelenül, mind mennyiségi, mind 
minőségi szempontból, mint, ahányat jelenleg támogat a város. 
A probléma hátterében számos ok húzódhat meg, pl. pénzintézeti eladósodás, magas lakhatási 
költségek, krónikus betegség a családban, stb.  
Az ingyenes vagy a kedvezményes támogatások köre kiszélesedett az elmúlt években. A 
támogatások zöme a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik. Szívesen 
mondanánk azt, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma a járvány 
kitörése évében az előző évek számának a fele, azonban nyilvánvaló, hogy az igénybevétel 
csökkenése egy tendencia. 
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek 

Év Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi 

átlagos száma 
Fő 

2016 n.a. 
2017 383 
2018 260 
2019 197 
2020 145 
2021 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

Adományosztás, prevenciós tevékenység: 
Ø A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Magyarok Kenyere program keretében 665 kg lisztet 
adományozott, mely az 2021. év végén 75 család részére lett szétosztva.  
Ø A Regionális Wellness Egyesület és a Védőburok Közhasznú Egyesület által szervezett 
programon a „Vegyél eggyel többet” jótékonysági akció hivatalos lezárása keretében 
tanszeradományokat osztott szét. A Szolgálat segítséget nyújtott tanszerosztáshoz szükséges 
tanulók kor szerinti névsorának összeállításában és a családok kiértesítésében az átvétel 
időpontjáról.  
Ø Hőforrás Hotel és Üdülőszövetkezet ágyakat, ágynemű és ágynemű huzatokat ajánlott fel a 
Gyulai járás településein élő rászoruló családok számára. 
Ø Segítséget nyújtottunk a Baptista Szeretetszolgálat „Cipős doboz” akciójához. Az 
ajándékokat a Baptista Szeretetszolgálat által megrendezésre kerülő ünnepségen vehették át a 
szolgálatunkkal kapcsolatban lévő olyan szülők gyermekei, akik a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálattal együttműködtek.  
Ø A Magyar Élelmiszerbanktól november és december hónapban is tartós élelmiszer 
adományban részesültünk, melyet a gyulai járás területén élő rászoruló családok számára 
osztottunk ki. 
Ø A Magyar Élelmiszerbankkal kötött szerződés alapján élelmiszer osztást végzünk 
rendszeresen a rászoruló ellátottak részére. A Tesco és a Lidl Áruházból minden nap a Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat szállítja el a tanyagondnokok segítségével a közeli lejáratú 
élelmiszereket. A családsegítő munkatársak egész évben heti rendszerességgel 9 idősek nappali 
ellátást nyújtó telephelyen tartanak ügyeletet, ahol a Tesco és a Lidl -adományt szétosztják a 
rászorulók között. Az adományosztást hétvégén is működteti az intézmény, szombaton és 
vasárnap a város közigazgatási területéhez tartozó tanyavilágában élőknek szállítjuk ki. Az 
élelmiszer kiosztásában a tanyaösszekötők nyújtanak segítséget.  
Ø Decemberben a Békés megyei Ferencváros szurkolók támogatták intézményünket, a 
szurkolók által összegyűjtött játék és ruha adományaikkal. 
 
A szakmai tevékenységhez tartozó nem kötelező, önként vállalt feladatok: 
Ø Különböző középiskolákban, főiskolákon, egyetemeken nappali és levelező tagozaton 
tanulmányokat folytató tanulók és hallgatók elméleti és gyakorlati képzését segítette elő az 
Intézmény. Az intézmény fogadta a közösségi munkavégzésre jelentkező tanulókat, megszervezte 
foglalkoztatásukat. Nyári diákmunka keretében 1 tanuló segítette munkánkat. 
Ø Segítséget nyújtottunk a szünidei gyermekétkeztetés lebonyolításában. Intézményünkből a 
megbízott munkatárs minden étkeztetési napon koordinálta az ételosztást. Figyelemmel kísérte és 
pontosította a napi és heti szinten a változásokat. Probléma esetén még aznap, de másnap 
mindenképpen felvette az igénybe vevő szülővel a kapcsolatot telefonon vagy személyesen, 
rákérdezett a probléma okára, valamint segítséget nyújtott annak megszüntetése érdekében. 
Figyelemmel kísérte az étel átvételét igazoló lista szülő/ gyermek általi aláírását. Szükség esetén 
az önkéntes diák vagy a családsegítő közreműködött abban, hogy a kész étel eljusson a rászoruló 
családhoz, gyermekhez, amennyiben az másként nem volt megoldható. Családsegítő napi szinten 
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együttműködött, egyeztetett a konyhai személyzettel (az el nem vitt étel rászorult családok 
számára történő átadásról). Folyamatosan egyeztetett az óvodákkal, iskolákkal az átfedések 
elkerülése érdekében és hogy minden jogosult megkapja az ételt.  Családsegítő heti szinten 
aktualizálta az igénylők listáját és azt az előző hét péntekjén megküldte a Gyula Konyhának. 

 

A kihirdetett veszélyhelyzettel kapcsolatos tapasztalatok  
Magyarország kormánya 2020. 03. 11-én az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humán járványkövetkezményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében a 40/2020 (III.11) Korm. rendeletével 
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, mely a 2021 évre vonatkozóan is 
fenntartott. A vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések átalakította a család-és 
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók napi munkáját, átalakult az intézményi működés.  
A veszélyhelyzetben az intézmény minden esetben igazodott az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiadott család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények részére 
kiadott eljárásrendhez és a „COVID-19 helyi szabályzatban foglaltakhoz. A korábban alkalmazott 
munkamódszerek helyet eltérő munkamódszereket kellett bevezetni, alkalmazni.  
A járványügyi helyzet miatt az ügyfelekkel a személyes találkozások számát korlátozni kellett, a 
családokkal leggyakrabban telefonon keresztül történt a kapcsolattartás.  
Csökkent az esetkonferenciák száma, de online esetkonferencia megtartására is sor került. 
Esetmegbeszélések esetkonzultációk telefonon keresztül történtek. A jelzések számának változása 
a korábbi évekhez képest nem mutat változást, a járás településein van, ahol növekedett, míg 
másik település vonatkozásában csökkent a jelzések száma. Továbbra is a közoktatási 
intézményekből érkezett a legtöbb jelzés. Ezen időszak alatt az iskolákból a digitális oktatásból 
kimaradásról érkezet. A pszichológiai és a jogi tanácsadás online formában működött. A járás 
településein szakmaközi megbeszélések online módon valósultak meg. Nehezített volt ezen 
időszak alatt (home office, digitális oktatás) a jelzőrendszer tagjaival történő kommunikáció, ezzel 
szűkült a problémák megoldására szolgáló „eszközrendszer”. 

 
Szakmai munka megvalósulásának várható következménye, az ellátó rendszerben betöltött 
szerepe 

Ø Rendszeres és kiszámítható elérhetőséget biztosítása a lakosság számára a gyulai járás területén.  
Ø Központ működése során elkülönülnek a segítő és a hatósági feladatok. Célzottabban jutnak a 

családok és gyermekek az adekvát, problémaorientált segítséghez, rendszerszemléletű szociális 
segítő tevékenység eredményeként. 

Ø A feladatellátás során a jelzőrendszer összehangolt működtetésével megvalósulhat a 
veszélyeztetettség hatékony megelőzése, felszínre kerülnek a gyermekek életében előforduló 
veszélyeztető tényezők, valamint lehetőség nyílik a már kialakult veszélyeztetettség időben 
történő észlelésére, megszüntetésére. 

Ø A tevékenység eredményeként rendeződhetnek a családi kapcsolatok, gyermeknevelési gondok, 
csökkenhetnek az anyagi-szociális problémák. 

Ø A szociális és mentálhigiénés feladatellátás eredményeként az ellátottak meglévő készségei és 
képességei kibontakozhatnak, konfliktusaik megoldásához jártasságot szerezhetnek. 

Ø A családok szembe nézve valós problémáikkal és annak következményeivel, könnyebben 
hozhatnak jó döntéseket gyermekeik érdekében. Javulnak a családok, gyermekek megküzdési 
stratégiái, közelebb kerülve ezzel kitűzött céljaik eléréséhez. 
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Ø Az integrált területi ellátásban dolgozó munkatársak számára rendszeres, kölcsönös és egymást 
segítő konzultáció és esetmegbeszélések összehívására van lehetőség. 

Ø A térségben halmozottan jelen lévő problémák kezelését, megoldását szakmailag felkészült, jól 
képzett, szociálisan érzékeny szakember team segíti, ezzel megalapozva szakmai munkát a 
gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 

Ø A családok és gyermekek új értékeket, új normákat sajátíthatnak el, segítséget kapva ehhez az 
egyéni és csoportos foglalkozásokat vezető tanácsadóktól, pszichológus szakemberektől. 

Ø Az ellátottak kapcsolatrendszere az ellátás igénybevétele során, valamint a különböző szabadidős 
programokon keresztül bővül, a már meglévő pozitív kapcsolatok elmélyülnek, illetve új 
kapcsolatok alakulhatnak ki. 

Ø A Központ feladatellátása, valamint a nevelési-oktatási, szociális, és civil szervezetek 
összehangolt működése, a családok támogató erőinek felhasználása együttesen érheti el, hogy az 
ellátott és családja, a gyermek és szülője pozitív változásra ható motivációi felszínre kerüljenek és 
életvitelükben pozitív változások következzenek be.  

Ø A szociális, oktatási-nevelési és egészségügyi ellátó rendszerrel együttműködve nagyobb 
hatékonysággal kezelhető a kialakult probléma, és a segítségadás módszereinek sokszínűsége 
valósítható meg. A komplex segítségadás hatásaként várható a veszélyeztetettség megelőzése. 

Ø A tevékenység eredményeként csökkenhet városunkban a veszélyeztetett helyzetben élő 
gyermekek száma, melynek eredményeként csökken a hatósági intézkedések száma, kevesebb lesz 
a védelembe vett és a családjából bármely ok miatt kiemelt gyermekek száma. 
 

c) a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete; 
4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás 

Év Árvaellátásban részesülő  
férfiak száma (fő)  

Árvaellátásban 
részesülő  

nők száma (fő) 

Árvaellátásban 
 részesülők 

összesen 
Fő Fő Fő 

2016 82 81 163 
2017 74 81 155 
2018 72 75 147 
2019 68 73 141 
2020 59 73 132 
2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 
A gyermekétkeztetés támogatása az egyik leghatékonyabb támogatási forma, tekintettel arra, hogy 
közvetlenül a gyermek kapja, és általa kerül felhasználásra, hiszen elfogyasztja az ételt. Az is 
rendkívül fontos, hogy amióta az étkeztetés visszakerült a Gyulakonyha NKFT-hez a gyermekek 
meg is eszik az ételt. 

4.1.4. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

  
  

Év 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 
1-13. évfolyam 

Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma 

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

Fő Fő 
1x     3x 

Fő 
8 ált        9-13 

1x   3x     1x    3x 
Fő Fő Fő 

H + RGYK 
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2016 480 19+212 96+174   19+7 n.a. n.a. 21+103 
2017 427+3 15+156 113+176   23+7 n.a. n.a. 35+119 
2018 414+2 10+128 122+174   29+10 n.a. n.a. 22+66 

2019 401+4 9+87 129+189    29+6 n.a. n.a. 16+42 

2020 316+22 16+49 88+134   14+0 n.a. n.a. 9+42 

2021 323+18 6+52 91+165   19+2 n.a. n.a. 11+24 

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete; 

Gyula városban nincs nyilvántartva ilyen tanuló. 
 

f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező 
külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői. 

Gyula városban nincs nyilvántartva ilyen tanuló. 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
Gyula városban nincs szegregált lakókörnyezet. 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre 
jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 

2021. januárjára megtörtént a körzethatárok felülvizsgálata és módosítása, aminek 
következményeként a város teljes ellátotti létszáma 8 körzetre került felosztásra. A nyolcból 1 
körzetet két területi védőnő helyettesítéssel látott el (GYED miatt). Az Intézménynél néhány éve 
bevezetésre került a Stefánia védőnői szoftver, amelynek használata még 2021. első felében is 
némi többletmunkát okozott védőnőknek (a havi jelentések elkészítése több ellenőrzést igényelt), 
mivel a korábban használatos programból – bizonyos adatkörök esetében – nem lehetett minden 
adatot makulátlanul betölteni. Az előbbiek miatt a kollégáknak folyamatosan kapcsolatot kellett 
tartaniuk az informatikai céggel. 
A védőnői épület infrastruktúrája elavult: az elektromos hálózat egyes szakaszai túlterheltek, az 
informatikai hálózat szövevényes, az ablakok, tető beázik, hőszigetelés híján költséges az 
üzemeltetés. Az épületben több helyiség berendezése, jónéhány mindennapi szinten használt 
eszköz, valamint a védőnők munkaruházata is elavult. Mindez az ellátás minőségének megítélését 
negatívan befolyásolja. Eddig nem sikerült forrást találni a fenti hiányosságok rendezésére. 2020. 
év végén, valamint 2021-ben beszerzésre került néhány informatikai eszköz, így megkezdődött a 
belső informatikai rendszer korszerűsítése, új optikai hálózat kiépítése.  
A 2021. év során az alábbi intézkedést igénylő eseményekről érkezett jelzés: 
Ø környezettanulmány készítése koraszülöttség miatt gyermekosztályra (6 db) 
Ø vélemény írása hazaadhatóságról Újszülött Osztály számára (1 db) 
Ø általános jelzőlap rossz lakhatási körülmények/anyagi helyzet miatt Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálatnak (2 db) 
Ø jelzőlap családsegítőnek/gyámhivatalnak/gyermekorvosnak a várandóssal, szülővel 

kapcsolatosan (kiskorú várandós, gondozatlan várandósság, szülői elhanyagolás, anya 
alkohol- és drogfüggősége, anya labilis mentális állapota, párkapcsolati/családi konfliktus, 
szociálisan veszélyeztetett várandós) (10 db) 

Ø jelzőlap bölcsődei elhelyezés miatt Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnak (1 db) 
Ø gyámügyi véleménykérés/védelembe vételi javaslat (1 db) 
Ø esetkonferencia (szülői alkoholizmus/családi konfliktus/előző család miatt) (4 db) 
Ø vélemény írása Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat felé (7 db) 
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Ø rendőrségi meghallgatás szülői bántalmazás gyanúja miatt (2 db) 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 

álláshelyek 
száma 

0-3 év közötti 
gyermekek 

száma 

Átlagos 
gyermekszám 
védőnőnként 

db Fő Fő 
2016 17 909 53 
2017 17 929 52 
2018 18 939 52 
2019 19 889 46 
2020 17 831 49 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi 
ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

Gyermekorvosi rendelőközpont akadálymentesített önkormányzati rendelőkben és 
bérleményekben történik, amelyek szintén akadálymentesített épületek. 
A gyermekorvosok, ifjúsági- és iskolaorvosok megítélése szerint a legtöbb esetben a betegségek 
előfordulásának hátterében a helytelen táplálkozás áll, továbbá gyakran húzódik meg 
alapvető egészségügyi ismeretek hiánya, de az anyagiakat és legkevesebb számban az 
elhanyagolást is megjelölték az orvosok, mint kiváltó okot. 
Szakterületükön megjelenő gyermekvédelemmel kapcsolatos problémák között említik az 
indokolatlan hiányzásokat. 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek 

részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgáltatások 
száma 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek 
száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott 
gyerekek 

száma  

db db db Fő Fő 

2016 19 13 6 n.a. n.a. 
2017 19 13 6 n.a. n.a. 
2018 19 13 6 n.a. n.a. 

2019 19 13 6 n.a. n.a. 

2020 19 13 6 n.a. n.a. 

2021 19 13 6 n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
Gyula város óvodás korú gyermekek részére az önkormányzat a 137/2013 (05.30) és a138/2013 
(05.30) sz. határozatával Gyula Város Egyesített Óvodája intézményén keresztül 5 
tagintézményében biztosítja az átlagtól eltérő fejlődésmenetű, a tanulásban akadályozott, súlyos 
részképesség zavarral, középsúlyos beszédzavarral küzdő és a mozgásukban akadályozott 
gyermekek speciális, egyéni, kiscsoportos foglalkoztatását. Megvalósítva ezzel a halmozottan 
hátrányos gyermekek létszámának egyenletes elosztását a tagintézményekben. 
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a) gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet 
csökkentő speciális szolgáltatások; 

b) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás; 
A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként 
kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtja a gyermekek számára. A családban nevelkedő 3 év 
alatti gyermekek napközbeni magas színvonalú ellátása, gondozása, nevelése, harmonikus testi-
lelki-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. 
Konkrét célkitűzés az egészséges testi-, lelki fejlődés biztosítása valamennyi gyermek számára, 
illetve értelmi-, érzelmi-, szociális fejlődésük támogatása. 
 

4.3.3. a.) számú táblázat – Bölcsődei férőhelyek és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Működő, önkormányzati 
bölcsődei férőhelyek 

száma 

Önkormányzati bölcsődébe 
beírt gyerekek száma 

db Fő 

2016 147 227 
2017 147 223 
2018 147 221 

2019 147 202 

2020 147 188 

2021 147 172 
Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 

A beírt gyermekek száma a 01.01-12.31. tartalmazó adatok alapján készült. Ezek az adatok 
tartalmazzák az előző évből itt maradt gyermekek számát is, az évközben óvodába távozó 
gyermekek számát és az év folyamán újonnan érkező gyermekek számát is. Az évek során a 
számok csökkenése jelzi a 15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet 35. § (3) bekezdését, mely alapján a 
korai fejlesztésben részesülő gyermekek száma nagymértékben befolyásolja a csoportlétszámot. A 
korai fejlesztésben részesülő gyermekek száma egyre nő, emiatt a bölcsődébe felvehető 
gyermekek száma csökken. Intézményünk integrált, mely alapján bölcsődei felvételt nyerhetnek 
mindazon 0–6 éves korú gyermekek, akik veleszületett vagy szerzett károsodás következtében 
valamilyen fogyatékossággal élnek, vagy fejlődésükben oly mértékben visszamaradottak, hogy 
emiatt speciális bánásmódot, több figyelmet igényelnek, és nem veszélyeztetik sem maguk, sem 
társaik testi épségét. 
A SNI és a korai fejlesztésben részesülő gyermekek számára a Békés Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat biztosít megfelelő ellátást a szakképzett kisgyermeknevelőink mellett.  
Mindkét Bölcsődében az étkeztetést a Csemeteház főzőkonyhája látja el, amely diétás étkezést is 
biztosít a diétás szakácsnő segítségével azon gyermekek számára, akik orvosi szakvéleménnyel 
rendelkeznek.  
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, a hátrányos helyzetű és a halmozottan 
hátrányos gyermekek a Családsegítő által kerülnek intézményünkbe. 
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4.3.3.b. diagram: Bölcsődei férőhelyek kihasználtsága 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
A gyermekek a Csemeteház Bölcsődében kilenc-, a Tipegő - Topogók Bölcsődében kettő 
csoportban kerültek ellátásra, a csoportok létszáma általában 12-14 fő a gyermekek korától 
függően. Különálló csecsemő csoportot indítottak, a 16 hó alatti gyermekek számára. A 11 
csoportból egyben – a Csemeteház Bölcsődében – fogadják az otthonukban gondozott 
gyermekeket és szüleiket a játszócsoportba. 

 
4.3.4. A bölcsődébe felvett gyermekek számának alakulása 2016-2021 év folyamán 

Csemeteház Bölcsőde 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Induló létszám: 01.hó 01. 95 92 93 85 80  78  
Év közben felvételt nyert gyermekek száma 90 88 80 77  72 64  
Év közben óvodába távozott gyermekek száma 93 87 88 81  78 73  
Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 15 15 8 6 9  7  
Különleges diétát igénylő gyermekek száma 2 0 0 0 4   6 
Védelembe vett, hátrányos helyzetűek száma 3  1   0 0  1  1  
Tipegő - Topogók Bölcsőde 2016 2017 2018 2019  2020  2021 
Induló létszám:01.hó 01. 23 7 27 27 13   23 
Év közben felvételt nyert gyermekek száma 17 23 23 13  21 14  
Év közben óvodába távozott gyermekek száma 23 13 20 25 13  20  
Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 1 0 0 0  0 2  
Különleges diétát igénylő gyermekek száma 1 1 0 2 0   0 
Védelembe vett, hátrányos helyzetűek száma  0 0   0 0   0 0  

Forrás: Önkormányzati, Intézményi adatgyűjtés - GYKESZGYI 
 
Tipegő-Topogók Bölcsőde: A beírt gyermekek száma a 01.01-12.31. tartalmazó adatok alapján 
készült. Ezek az adatok tartalmazzák az itt maradt az előző évből itt maradt gyermekek számát is, 
az évközben óvodába távozó gyermekek számát és az év folyamán újonnan érkező gyermekek 
számát is. A Tipegő Topogók Bölcsődében nincs korai fejlesztés, ezért az esetlegesen oda járó 
gyermekeket a szülők elhordják a Békés Megyei Szakszolgálathoz fejlesztésre. Ahogy láthatjuk, a 
számok alapján lényeges változás nem történik a létszámban. Amennyi gyermek távozik óvodába 
ugyanannyi érkezik.  A két csoportszobás bölcsőde teljes kapacitással működik. 
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c) gyermekvédelem; 

4.3.5. Bölcsődei ellátás során védelembe vett hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesülő gyermekek száma 

Csemeteház Bölcsőde 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Védelembe vett gyermekek száma 0 0 0 0 1 1 
Hátrányos helyzetű gyermekek száma 3 1 0 0 1 1 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek 
száma 20 11 7 4 2 1 

Tipegő - Topogók Bölcsőde 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Védelembe vett gyermekek száma 0 0 0 0 0 0 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma 0 0 1 1 0 0 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek 
száma 6 8 7 7 0 0 

Forrás: Önkormányzati, Intézményi adatgyűjtés - GYKESZGYI 
 

Alapellátáson túli feladatok részeként a Napközbeni gyermekfelügyelet során a szolgáltatást 
továbbra is igényelték. A Játszócsoport a bölcsőde egy erre kijelölt csoportjában működik. A 
látogatások alatt sok szülő kér gyermeknevelési-gondozási, de gyakran életvezetési tanácsokat is a 
kisgyermeknevelőktől. A játszócsoportban dolgozó kisgyermeknevelők a bölcsődei feladatuk 
mellett végzik játszócsoporti tevékenységüket. 
Korai gondozás – fejlesztés során a „Csemeteház” Bölcsőde kisgyermeknevelői 2007. 01.01.-től 
részt vesznek a sajátos nevelési igényű gyermekek korai gondozásában – fejlesztésében. A 
fejlesztésben részesülő gyermekek valamennyien rendelkeztek a törvény által előírt szakértői 
véleménnyel. A korai fejlesztést a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai végzik a bölcsőde által 
biztosított helyiségekben és eszközökkel. A fejlesztésre szoruló gyermekekkel a szakemberek 
útmutatásai alapján naponta külön is foglalkoznak kisgyermeknevelők. 
A „Csemeteház” Bölcsőde a 2018-ban jelentősen bővített ellenére továbbra is várólista 
alakul ki a bölcsődei felvételre időszakosan, tehát az ellátáshoz nem fér hozzá minden 
gyermek, akkor, amikor erre szükség lenne, azaz, amelyik gyermek eddig nem volt 
hátrányban, most az ellátások hozzáférhetőségénél egyfajta handicap-pel kezd. 
 

d) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások; 
Krízis helyzetre az önkormányzat állandó jelleggel fenntart egy üres önkormányzati bérlakást, 

illetve a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat telefonos ügyeletet tart. 
 

e) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés; 
Az Európai Unió kiemelt feladatai közé sorolja a szabadidő és tömegsportot, melyre a város 
önkormányzata különös figyelmet fordít (szakfeladaton belül). 
A szakfeladat által támogatott szabadidős- és tömegsport rendezvények az elmúlt évben is 
sikeresek voltak. A több évtizede működő, nem bevétel és nem eredményorientált szabadidő -és 
tömegsport rendezvények szervezett keretek között több sportágban biztosítanak rendszeres 
testmozgást a város felnőtt lakosságának. A 2021. évben a szabadidősport működését is 
korlátozták a vírus helyzet miatt. Az országban Gyulán egyedülállóan működik a városi 
nagypályás labdarúgó bajnokság (több, mint 70 éve). Az őszi és tavaszi szezonban folyó 
bajnokságot a Városi Labdarúgó Szövetség segítségével szervezzük meg. Hagyomány, hogy a téli 
időszakban játéklehetőséget biztosítunk a csapatoknak a Városi Teremlabdarúgó Bajnokságok 
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megszervezésével, valamint a szenior korosztály számára is tornát szervezünk. Ilyen tornánk volt 
a Jobbágy Zoltán Emléktorna. A 2021-es évben télen sajnos a teremlabdarúgó tornák elmaradtak, 
illetve a tavaszi fordulók a városi nagypályás labdarúgásnak is. Viszont ősszel újra lendületbe 
került minden. A Hetedhét Játékváros programot szervezők, a Mi egy Másért Közhasznú 
Egyesület, 240 gyermek részvételével 10 fő hátrányos helyzetű diákkal, akik 50%-os 
díjkedvezményben részesülnek, a térítési díj másik felét az Egyesület vállalja át. A program 
megvalósításához az önkormányzat 3.437.493,- Ft pénzbeli támogatást biztosított a Mi egy Másét 
Közhasznú Egyesület számára, hogy a Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános 
Iskola és Sportiskola Tagintézményével együttműködésben 2020 nyarán rendezze meg a Hetedhét 
Játékváros tábort, melynek megvalósításához a 2020. évi költségvetése terhére (2019. évben 
4.149.033,- Ft támogatást nyújtott). 
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 kódszámú „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet- békési 
térségben” elnevezésű projekt keretén belül nyári táborozáshoz kapcsolódó tematikus 
foglalkozások megszervezése és lebonyolítása történt 2020. július 15-17; 27-28; 29-31 időszakban 
három turnusban állandó napirend szerint, naponta változó tartalmakkal összesen 74 fő részére. 
Sikeres a szabadidősport helyzete, mert az abban résztvevők száma növekedett. Egyre többen 
felismerték, hogy egészségük megőrzése érdekében többet kell mozogniuk, s ennek köszönhetően 
egyre többen vesznek részt civil szervezetek által szervezett sport rendezvényeken. A 
Sportkoncepció célul tűzte ki az utánpótlás nevelést, a diáksport tudatos fejlesztését, a szabadidő 
sport minél szélesebb körben, mind több generáció körében való elterjesztését, népszerűsítését. 

f) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei); 
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő 
kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 
Szünidei étkezés keretében részesült déli meleg főétkezésben  
 

4.3.6. Szünidei étkezés keretében részesült déli meleg főétkezésben 
Időszak/év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
tavaszi 
szünet 

H       RGYK 
15          24 
39 

H       RGYK 
16           29 
45 

H       RGYK 
8            14 
22 

H       RGYK 
7            9 
16 

H       RGYK 
10          47 
57 

H       RGYK 
5            4 
9 

nyári 
szünet 

H       RGYK 
21          103 
124 

H       RGYK 
35          119 
154 

H       RGYK 
22          66 
88 

H       RGYK 
16         42 
58 

H       RGYK 
9            42 
51 

H       RGYK 
11          24 
35 

őszi 
szünet 

H       RGYK 
28         30 
58 

H       RGYK 
10           28 
38 

H       RGYK 
9           16 
25 

H       RGYK 
10         17 
27 

H       RGYK 
5             10 
15 

H       RGYK 
8            16 
24 

téli szünet H       RGYK 
26          78 
104 

H       RGYK 
10          25 
35 

H       RGYK 
5            16 
21 

H       RGYK 
6            17 
23 

H       RGYK 
9            13 
22 

H       RGYK 
8          12 
20 

Forrás: Önkormányzati, Intézményi adatgyűjtés 
A szünidei étkezés igénybevételére a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola ebédlője szolgált, de 
lehetőség nyílt az étel elvitelére is. 
A 2015. október 1. napjától bevezetésre került közétkeztetési támogatásként nyújtott települési 
támogatás azon személyek részére állapítható meg, akiknek a nevelési-oktatási intézményben 
fizetendő közétkeztetéssel összefüggő térítési díj megfizetése nehézséget okoz, gyermeke nem 
részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban a 
család tagjainak vagyona nincs 
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g) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok 

közötti programok; 
Gyula városában a gyermekek számára létrehozott programok mindegyike lehetővé teszi az eltérő 
családi háttérrel bíró, eltérő kultúrájú gyermekek részvételét, az egymás közötti kapcsolatok 
kialakulását. A programok szervezésekor kiemelt szempont, hogy minden gyermek számára 
egyaránt biztosítson lehetőséget származástól, anyagi helyzettől, családi körülményektől 
függetlenül. 

h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor; 

Nincs tudomásunk ilyen cselekményekről. 
i) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az 

ellátórendszerek keretein belül. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív 
kedvezményére, meghatározott természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány formájában két 
alkalommal évente), valamint az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb 
kedvezményeknek az igénybevételére. 
Hátrányos helyzet - halmozottan hátrányos helyzet azon rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek vonatkozásában állapítható meg, akik esetében az alábbi 
meghatározó tényezők valamelyike, közülük legalább kettő, esetleg valamennyi fennáll: 
Ø a szülő, szülők, a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú; 
Ø a szülő, szülők, a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága; 
Ø az elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény. 
A gyermek hátrányos helyzetének enyhítését szolgáló, családban történő gondozásának 
költségeihez való hozzájárulásként nyújtott települési támogatás iskoláztatás miatt jelentkező 
többletkiadások enyhítésére, valamint a nevelésbe vett gyermek családjával történő 
kapcsolattartásának biztosítása érdekében. 
Az önkormányzat az „iskolabusz", valamint „óvodabusz" működtetésével segíti a külterületen élő 
gyermekek oktatási-nevelési intézménybe történő biztonságos bejutását és az onnan történő 
hazajutását. 
Arany János Tehetséggondozó Program keretében kettő hátrányos helyzetű, tehetséges diák 
továbbtanulását támogatja Gyula Város Önkormányzata. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozással a város 20 éve 
támogatja a felsőoktatásban tanuló rászoruló diákokat. 
 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési 
igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása, a köznevelési intézménybe és más 
településen található fejlesztő programokra való eljutás módja, lehetőségei; 

Az óvodákban a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációt (fejlődési napló, 
Goodenough féle emberrajz,4 DIFER mérés.5) folyamatosan vezették az óvodapedagógusok, mely 

 
4 Az emberalak-ábrázolás minősítése Florence Goodenough, amerikai pszichológus nevéhez köthető. Az emberalak 
komplex jelenség, és a legkorábbi időszaktól kezdve a gyermek figyelmének középpontjában áll, kulturális 
befolyásoktól mentes, azaz a világ minden táján ugyanarra épül, és olyan tevékenység, mely a gyermek legbensőbb 
élményén alapszik. 
5 A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (Difer) a kisiskolás életkorban, az iskolai előrehaladás szempontjából 
kritikus elemi készségek (írásmozgás-koordináció készsége, beszédhallgatás készsége, relációszókincs, elemi 
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tartalmazza a gyermekek fejlettségi szintjét, fejlődésük ütemét. Fogadó órák alkalmával 
lehetőséget adtak az óvodapedagógusok a szülőknek a négyszemközti beszélgetésekre, azonban az 
óvodákat a zsúfoltság jellemzi, gyakran kell új találkozási időpontokat megbeszélni, ez pedig 
hátrányt jelent mind a gyermeknek, mind a szülőnek, mind az óvodapedagógusoknak. Intézményi 
szinten elmondható, hogy a gyermekek egyéni képesség struktúrájának megismerését, 
megfigyeléses módszer és DIFER mérés segítségével végeztük. A kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek ellátásában az óvodapedagógusok mellett több szakember együttesen vett részt, mind a 
tehetségek, mind a sajátos nevelésű igényű gyermekek esetében. Szükségesnek bizonyult a 
párkapcsolati, gyermekét egyedül nevelő szülő és családterápiás jellegű tanácsadás. Az óvodák 
vonatkozásában részint megvalósuló fejlesztések, felújítások, bővítések szükségessége 
alátámasztott, további óvodák bevonása szükségesek az érintett körbe. 
 
4.4. a) 1. számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek 

 

Év 

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt)  

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű  
óvodás gyermekek 

száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű óvodás 
gyermekek  

aránya az óvodás 
gyermekeken belül 

Fő Fő % 

2016 887 7 0,79 
2017 918 16 1,74 
2018 886 12 1,35 

2019 899 4 0,44 

2020 872 5 0,57 

2021 n.a. n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 
Az általános és középiskolások korcsoportjának a Harruckern János Gyulai Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Diákotthon nyújt ellátást a tanulásban akadályozott, 
értelmileg akadályozott, súlyosan-halmozottan sérült, valamint autizmussal élő gyermekek 
számára a nevelésben, oktatásban, a gyermekek életkorának és állapotának figyelembevételével, 
az eredményesebb szocializációjuk és társadalmi integrációjuk a minél önállóbb életvitel 
kialakítása érdekében. 
Esély Pedagógiai Központ Páncél Imre Tagintézménye együttműködése a Gyulasport NKFT-vel. 
Parasport nap (2021.02.22-én) alkalmából megrendezésre kerülő Parasport Fesztiválon az Esély 
Pedagógiai Központ Páncél Imre Tagintézmény diákjai látogattak el a sportcsarnokba, ahol 
forgószínpad szerűen feltett állomáshelyeken különböző parasporttal kapcsolatos játékokat 
próbálhattak ki a diákok, a rendezvényről több média is beszámolt. 
 
 
 
 

 
számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés, szocialitás) diagnosztikus értékelésére 
alkalmas tesztrendszer. 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 
 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG 

Az óvoda telephelyeinek száma (db) 8 
Hány településről járnak be a gyermekek (db) 11 település 
Óvodai férőhelyek száma (fő) 650 
Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel 
együtt) (db) 

26 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6:00 – 17:00 
Az óvoda egész évbe nyitva van  

Személyi feltételek Fő 
Óvodapedagógusok száma 53 
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 53 
Gyógypedagógusok létszáma 1 
Dajka/gondozónő 26 
Kisegítő személyzet (pszichológus 1 fő, pedagógiai asszisztens 
8 fő, óvodatitkár 2 fő, karbantartó 4 fő) 15 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 
 
Az óvodai nevelés adataiból következik, hogy az ellátottság mind az infrastrukturális feltételek, 
mind az óvodapedagógusok és más munkaköri alkalmazottak körében kiegyensúlyozott. 
A 4.4.2. diagram szemlélteti, hogy az elmúlt időszakban az óvodai férőhelyek száma meghaladta a 
TeIR adatai által közölt 3-6 éves korú gyermekek számát, bár azt figyelembe kell venni, hogy nem 
hagyja el minden 6 éves korú gyermek az óvodát. 
 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves korú 
gyermekek 

száma 

Óvodai 
gyermekcsopo
rtok száma - 

gyógypedagóg
iai neveléssel 

együtt  

Óvodai 
férőhelyek 

száma 
(gyógypedagó
giai neveléssel 

együtt) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 
(gyógypedagó
giai neveléssel 

együtt)) 
(TS 088) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagó
giai neveléssel 

együtt) 

Óvodai 
gyógypedagóg

iai 
gyermekcsopo

rtok száma 

Gyógypedagó
giai 

oktatásban 
részesülő 
óvodás 

gyermekek 
száma 

az integráltan 
oktatott SNI 
gyermekek 

nélkül 

Egy óvodai 
gyermekcsopo

rtra 
 jutó 

gyermekek 
száma  

fő db db db fő db fő fő 

2016 945 43 1 070 14 887 2 13 21 
2017 957 43 1 070 14 918 2 14 21 
2018 926 43 1 070 14 886 2 11 21 
2019 930 44 1 084 14 899 2 14 20 
2020 n.a. 44 1 084 14 872 2 10 20 
2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 

4.4.3. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, 
feladatellátási helyek 

 

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással 

együtt) 

Egy általános 
iskolai  

osztályra jutó 
tanulók  

száma a nappali 
oktatásban  

Más 
településről 

bejáró 
általános 

iskolai 
tanulók 
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oktatásban) (gyógypedagógiai 
oktatással 

együtt) 

aránya a 
nappali 

oktatásban  

db db db fő % 

2016 15 121 10 19,77 10,99 
2017 13 119 11 19,71 12,03 
2018 12 118 11 19,79 12,03 

2019 13 119 11 19,32 12,53 

2020 13 120 11 18,90 12,30 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

Az általános iskolai oktatás a 4.4.4. számú táblázat adatai alapján kiegyensúlyozott. Más 
településről bejáró általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban a 10%-ot meghaladja és 
enyhe emelkedő tendenciát mutat, ebből arra lehet következtetni, hogy a környező településről 
számos szülő ingázik a lakhely szerinti települése és a Gyulán elhelyezkedő munkahelye között, a 
gyermekét pedig hozza magával, ingázik ő is. 

4.4. a) 2. számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai 
tanulók  

Év 

Általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali oktatásban 

Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű  

 általános iskolai tanulók száma 
(gyógypedagógiai oktatással együtt)  

(TS 094) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű 
tanulók aránya az 

általános iskolai tanulókon 
belül (TS 095) 

Fő Fő % 

2016 2391 154 6,44 
2017 2350 110 4,69 

2018 2335 103 4,41 

2019 2298 57 2,48 

2020 7040. 40 1,76 

2021 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar,  
 

A fiatalkorúakra a legjellemzőbb bűncselekményi kategóriák továbbra is az egymás 
értéktárgyainak eltulajdonítása, kölcsönös tettleges bántalmazás, szórakozás utáni garázdaság, 
egymás személyiségi jogainak megsértése. Hangsúlyossá vált az Internet kontrollálatlan, káros 
hatása, amely nagymértékben befolyásolja a társas kapcsolatokat, a társas viselkedést. Jellemző 
rájuk a mértéktelen alkoholfogyasztás, valamint az új pszichoaktív anyagok mellett a 
„hagyományos" kábítószerek fogyasztása. Családon belüli erőszak miatt Gyulán a vizsgált 
időszakban több esetben kellett intézkedni. Kábítószer terjesztésével vagy fogyasztásával 
kapcsolatosan a Gyulai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya számos esetben indított eljárást, 
ebből több olyan eljárás indult, melyben fiatalkorú volt a gyanúsított. A rendőrkapitányság 



 59 

munkatársainak személyes kapcsolatuk van az illetékességi területükön működő gyermekvédelmi 
jelzőrendszeri tagokkal, szoros együttműködés alakult ki az intézmények között, ezért a 
problémamegoldás gördülékeny. 
Azon egyéb eljárások - családból viták utáni eltűnések, szülők közötti konfliktushelyzetek, 
gyermekek kapcsolattartásával való problémák, speciális otthonban való gyógyszerszedés, a 
családban való folyamatos rendőri jelenlét - melynek kapcsán gyermekvédelmi adatlapos jelzéssel 
éltek számos alkalommal jelzést küldtek gyermekkorú személyek érintettségével, több jelzést 
fiatalkorú személyek érintettségéről. 
 

4.4. a) 3. számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű 
oktatásban  

Év 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gimnáziumi 
tanulók 
száma   

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  
tanulók 
aránya a 

gimnáziumi 
tanulókon 

belül  

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakközépiskolai 
tanulók 

és hátrányos 
helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő 
iskolai tanulók 

száma a nappali 
oktatásban  

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakközépiskolai 
tanulók 

és hátrányos 
helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő 
iskolai tanulók 

aránya a tanulók 
számához 

viszonyítva 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakgimnáziumi 
tanulók száma 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  tanulók  

aránya a 
szakgimnáziumi 
tanulókon belül 

Fő % Fő % Fő % 
2016 33 4 122 18 12 2 
2017 37 4 210 31 61 12 
2018 42 5 192 32 40 10 
2019 12 1 48 9 12 3 
2020 10 1 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

4.4. a) 4. számú diagram - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek; 
Az oktatási intézmények működése során nincs regisztrálva szegregációs jelenség. A tanulók 
közötti csoportdinamika részeként megjelenő diszkrimináció ellen a gyermekvédelmi 
jelzőrendszer tagjai fellépnek és helyben intézkednek. 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás 
hatékonyságában mutatkozó eltérések; 

Ilyen kimutatásokkal sem iskoláink sem azok fenntartói nem rendelkeznek. 
e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások. 

Amint az előző fejezetben leírásra került: ingyenes, vagy kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetés, szünidei étkezés, hozzá kapcsolódó nyári napközis tábor. Arany János 
Tehetséggondozó Program Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat. Tehetséggondozó Program Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázat. 
 
 
4.4.4. számú diagram: A 8. évfolyamot eredményesen befejezők száma a nappali oktatásban 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

4.4.5. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások 

Év 

Biztos kezdet 
gyerekházat 

rendszeresen igénybe 
vevő gyermekek 

száma 

Tanoda 
szolgáltatást 
rendszeresen 
igénybe vevő 
gyermekek 

száma 

Család- és 
gyermekjóléti 
szolgáltatást 
igénybe vevő 

kiskorúak száma 

Szünidei 
étkeztetésben 

részesülő 
gyermekek száma  

Fő Fő Fő Fő 

2016 n.a. n.a. n.a. 397 
2017 n.a. n.a. n.a. 166 
2018 n.a. n.a. n.a. 153 

2019 n.a. n.a. n.a. 72 

2020 n.a. n.a. n.a. 93 

2021 n.a. n.a. n.a. 45 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 

Családtámogatási támogatások bővülése Bölcsőde férőhely-bővítés, fejlesztés a 
családtámogatási ellátások bővítésére tekintettel 

Hosszú várakozási idő a bölcsődei felvételre, 
stabilizálódott 0-3 éves gyermeklétszám Bölcsőde férőhely-bővítés 

Az óvodai ellátást biztosító épületek 
hőszigetelésre és felújításra szorulnak. 

Épületek felújítása, korszerűsítése lehetőség 
szerint pályázati források igénybevételével. 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma 
HH. gyermekek számának csökkentése 
Jelzőrendszer erősítése, veszélyeztetés 

csökkentése 
Fokozatosan növekvő igény a nyári szünidő 

értelmes eltöltésére 
Nyári táboroztatási lehetőségek biztosítása, a 

városban elérhető lehetőségekhez való 
hozzáférés biztosítása 

Veszélyeztető környezeti hatások tettleges 
bántalmazások a kortársak között 

Iskolai szociális munka során alkalmazható, az 
újszerű kihívásokra alkalmazható 

lehetőségekhez való hozzáférés elősegítése  
Igazolatlan iskolai mulasztások Iskolai szociális munka kiterjesztése 

Az Internet káros hatásai: internetes zaklatások, 
érzelmi bántalmazások 

Figyelemfelkeltő előadás-sorozat pedagógusok, 
szülők, gyermekek számára 

Alkoholfogyasztás, drogozás Célirányos, szigorúbb ellenőrzések 
Egészségtelen táplálkozás, mozgásszegény 

életmód 
Drog-prevenció és az egészegészséges életmód 

további hangsúlyozása 
A különböző konfliktusok megoldásának 

hiányos tájékozódási lehetősége a megváltozott 
jogszabályok mentén. 

Összefoglaló tájékoztató kiadvány készítése, 
országosan és helyben igénybe vehető jogi 

segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről 
  

 
 



 62 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

A fenti táblázat is arra utal, hogy a nők akarnak tenni azért, hogy elhelyezkedhessenek a munka 
világában. 
Az elmúlt években bár növekszik hazánkban a nők munkaerő-piaci szerepe, de a nők 
foglalkoztatási rátája tartósan alacsonyabb a férfiakénál. Ezt nagyrészt az okozza, hogy hazánkban 
a kisgyermekes nők nem vagy nagyon nehezen tudnak visszatérni a munka világába, még akkor is, 
ha számos család- és foglalkoztatáspolitikai eszközzel segíti őket a kormányzat és a munkáltatók a 
munkaerő-piaci reintegrációban. A kisgyermekes anyák elhelyezkedési esélyei jelentősen nem 
javulnak, ha egy nő több gyermeket vállal, ez sok esetben a saját munkaerő-piaci 
kirekesztődéséhez vezet. Minél több gyermek van a családban, az anya foglalkoztatási rátája annál 
alacsonyabb. 
Napjainkra városunkban a férfiak foglalkoztatási rátája és a női foglalkoztatási adatok 
megközelítették egymást. Ebben fontos szerepet játszik Gyula város kulturális múltja: 
városunkban olyan történelmi intézmények működnek (bíróságok, ügyészség, egészségügyi 
intézmények, iskolák, önkormányzat), amelyek a női munkaerőnek tudnak megbecsült 
foglalkoztatást biztosítani. 

Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei már lényegesen szűkebb 
lehetőségek mentén valósulnak meg, Gyula Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a 
közfoglalkoztatás körében megjelenő nők foglalkoztatására.  
 

5.1.1. számú tábla- Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  Nők aránya  Összesen 

% % % 
2016 3,04 2,47 2,76% 
2017 2,51 2,44 2,48% 
2018 2,92 2,68 2,80% 
2019 2,67 2,48 2,58% 
2020 3,11 3,3 3,21% 
2021 2,42 2,77 2,60% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

Az elmúlt öt esztendő során a nyilvántartott álláskeresők aránya az állandó népesség a 15-64 
évesek korcsoportjában a férfiak körében csökkenő tendenciát mutat, míg a nőknél ez a tendencia 
változó. 
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5.1.2. számú tábla- A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők  

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 

aránya  

Nők aránya a 180 napon 
túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül  

% % 
2016 35,96 51,71 
2017 41,47 50,72 
2018 36,54 46,34 
2019 38,61 50,26 
2020 44,64 57,82 
2021 47,26 57,08 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
A kisgyermekes anyák otthonmaradását lehetővé tevő családpolitika nagymértékben kihat a 
kisgyermeket nevelő anyák munkaerő-piaci részvételére. A kisgyermekes anyáknak rugalmas 
foglalkoztatási megoldásokra van szükségük, erre jó eszköz lehet a hazánkban még nem annyira 
elterjedt atipikus foglalkoztatás alkalmazása. Ilyen lehet a részmunkaidő, négy vagy hat órás 
foglalkoztatás, de sokszor még a hét óra is komoly segítség lehet, azonban a vezetői 
beosztásokban lehet kötetlen a munkaidő, azaz a munkavállaló elvégzi a feladatait, de ő maga 
osztja be, mikor, mennyi időt tölt bent a munkahelyen. A szolgáltatások világában nehezen 
összeegyeztethető az ügyfélbarát szolgáltató és a családbarát munkahely, a gyermekek számának 
növekedésével a nők munkaerő-piaci esélyei romlanak. Ez egyrészt betudható annak a 
sztereotípiának, hogy a kisgyermekes női munkavállaló nem annyira rugalmas, hiszen a 
gyermekellátó intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) nyitva tartása nem minden esetben 
illeszkedik a munkahelyek munkaidejéhez, illetve a kisgyermekes anyákról a munkáltatók eleve 
azt feltételezik, hogy az átlagosnál többet fognak hiányozni a gyerekek betegsége miatt. A 
kisgyermekes nők a gyermekvállalás után nehezen tudnak visszatérni a munka világába még akkor 
is, ha a kormányzat számos család- és foglalkoztatáspolitikai eszközzel segíti őket a munkába 
történő visszatérésben 
Már több helyen hatékonyan működik családbarát-program, aminek nem titkolt célja, hogy 
reflektorfénybe helyezze azokat a munkaadókat és gyakorlatukat, akik családbarát, munka-
magánélet egyensúlyát támogató működésükkel hozzájárulnak a társadalom családbarát 
szemléletének erősítéséhez, a gyermekvállalás támogatásához. Létezik „Az Év Családbarát 
Vállalata Díj”, ami alátámasztja, hogy ennek az elvárásnak van társadalmi szerepe is. A pályázat 
rávilágít arra, hogy milyen eszközökkel lehet segíteni a családos munkavállalókat: atipikus 
formákkal, gyereksarokkal, családi napközivel, munkaidő-kedvezménnyel stb.6 
Településünkön második alkalommal nyerte el a Családbarát Munkahely címet a Gyulai 
Törvényszék, amely bizonyította, hogy a dolgozókért külön anyagi eszközök hiányában is sokat 
tehet egy munkáltató. A gyermekes álláskeresők számára a munkahely kiválasztásánál lényeges 
szempont a családbarát jelleg, ezért ennek megteremtésére nagy hangsúlyt kell fektetniük a 
munkaadóknak, családi programokat szerveznek, és szakmai anyagokkal segítik azokat, akik a 
gyermekgondozás vagy a várandósság miatt kiesnek a munkából. A szabadságolásnál szintén 
kiemelt figyelmet fordítanak a családosokra. 

 
6 Lipták Katalin – Matiscsákné Lizák Marianna: A kisgyermekes nők foglalkoztatási helyzete és lehetőségeik; 
Vezetéstudomány XLIX. évf. 2018. 03. szám 
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Családbarát Önkormányzat díjjal 2011. évben kitüntetett önkormányzatunk számára kiemelten 
fontos, hogy a gyermekes családokat segítsük. 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
Magyarországon a fiatal, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők elhelyezkedési esélyei 
lényegesen alacsonyabbak, mint a képzett, családos nők esetében az megfigyelhető. Ez a jelenség 
településünkön is tetten érhető, hiszen Gyula város múltja, kultúrája, hagyományai stabil 
munkalehetőséget biztosítanak a szakképzettséggel (igazságszolgáltatás, közműszolgáltatók, 
iskolák, közigazgatás) rendelkező nők számára. A társadalmi változások hatására az elmúlt évtized 
során kedvező irányban változott a nők munkaerőpiaci helyzete, de még napjainkban is 
megfigyelhető, hogy a nők kevesebb munkabérért végzik el ugyanazt a munkát, mint a férfiak. 
 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
A férfiak és a nők foglalkoztatási szerkezetének eltérései a női szerepben, az anyaságban 
gyökereznek, mivel a gyermekvállalás és nevelés miatt a nők több alkalommal, hosszú időre 
megszakítják tevékenységüket, amelynek folytán nem minden esetben biztosított szakmai 
fejlődésük, illetve improduktív időszakaik során nem képesek munkát végezni. A gyermekvállalás 
és nevelés okozta megszakítások miatt kevésbé kötődnek munkahelyükhöz, ugyanakkor a 
gyermekekre, családra fordított idő során munkaerőpiaci képességeik nem növekednek. Fentiek 
okán a nők nem fognak energiát fektetni képzettségük növelésébe, így kompetenciáik, képesítés 
hiányában munkaerőpiaci esélyeik jelentős mértékbe csökkennek. A fenti tényezőből fakadó 
diszkrimináció napjainkban is tetten érhető a munkaerőpiacon, mivel a kutatások eredményei 
szerint gyakori jelenség, hogy a magasabb szakképzettséggel, képesítéssel rendelkező nők 
munkabére alacsonyabb, mint a kisebb képzettséggel bíró férfi munkavállalóké. Az ilyen típusú 
megkülönböztetés részben ugyan magyarázható a munkaerőpiac szegmentációjával, ugyanakkor 
valójában a gazdasági- társadalmi beidegződések okozzák azt. Az önkormányzat ahol ráhatással 
tud lenni a fenti hiátusok mérséklésére, megteszi azt, de továbbra tetten érhető ez a hátrány. 
 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben 
rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 
A gyermekek napközbeni ellátása segítséget nyújt a nők foglalkoztatásának, az alábbi diagram (a 
4.3.3.a táblázat adatai) tükrözik a bölcsődei elhelyezési igényeket. 

 
4.3.3.a diagram: Bölcsődei férőhelyek és beírt gyermekek száma 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.3.3.b. diagram: Bölcsődei férőhelyek kihasználtsága 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A dolgozó szülők számára sokszor felbecsülhetetlen segítséget jelent, ha gyermekük, 
gyermekeik elhelyezését nyári napközis táborban megoldhatják. Alapvető gond még mindig a 
bölcsődei és az óvodai helyek, illetve elérhetőségek száma 

 
5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 

A családon belüli nőket ért erőszak továbbra is látens, évek óta öt alatti a számuk, a 
gyermekvédelmi beszámolók alapján. 

 
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 

otthona) 
Gyula városban a krízishelyzetbe került családok ellátására szolgáló anyaotthon, családok 

átmeneti otthona nincs. Viszont a rendkívül kiterjedt szociális ellátórendszer megfelelően fel van 
készülve azokra a krízishelyzetekre és problémákra, amelyeket a különféle szociális jellegű és 
természetű kihívások produkálnak. Az olyan családok – legyen az bármilyen élethelyzet – 
amelyeknél várt, vagy nem várt okok miatt előáll az addigi lakóhely elhagyásának ténye, azoknak 
a családoknak a város a korábban már említett módon krízislakásokat tart fenn, melyek azonnali 
kiutalásra kerülnek az adott élethelyzettől függően. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
A közéletben megjelent a nők szerepvállalás. 2002-től 2010-ig nő volt Gyula város polgármestere, 
aki 2006-tól országgyűlési képviselő is volt. Jelenleg két nő vállalt közéleti szerepet a Képviselő-
testületben, a bizottságaiban pedig egyre nagyobb számban vállalnak szerepet a nők. 
A közigazgatásban, ügyészségen, bíróságokon számos nő tölt be vezető beosztást, és jelentős a 
közszolgáltatásban, intézményrendszerben is a nők foglalkoztatottsága.  
 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 
Országos tendenciáknak megfelelő, legfőbb kihívás a munka és család összeegyeztethetősége, 
melyekre válaszul kiterjedt szolgáltatási körrel bírunk. Alapvető problémának látjuk azt az 
általános feltételezést a munkáltatók részéről, hogy a karrier építése csak addig a pontig lényeges a 
nő számára, amíg a család, a gyermeknevelés azt felül nem bírálja, ezt a téves szemléletet 
próbáljuk kommunikálni helyben. 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Hosszú a várakozási idő a bölcsődébe jutáshoz Bölcsődei férőhelyek bővítése 
Gyermekek elhelyezésének nehézségei 

munkavégzés időtartama alatt. Biztonságos óvó környezet kialakítása. 

Gyermekek felügyeletének hiánya a nyári 
szünidő alatt. Nyári napközis tábor szervezése 

A gyermekvállalást követően nehéz visszatérni 
a munka világába 

Ösztönözni kell városunkban a családbarát 
munkahelyek megvalósítását, támogatását 

Alacsony képzettségű nők szűk foglalkoztatási 
lehetőségei További képzések megvalósítása 

A magányérzet, elszigetelődés kialakulása, 
családon belüli konfliktusok kockázata 

Prevenciós előadások, szabadidős programok, 
„klubok” szervezése 

Munka és család összeegyeztethetőségének 
lehetőségei 

Családbarát intézkedések foganatosítása mind a 
helyi környezet, mind a nyújtott szolgáltatások 

vonatkozásában 
  

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, 

demográfiai trendek stb.) 
A népesség számának alakulása alapvetően három tényezőtől függ: az élveszületések (ez pedig a 
szülőképes korú nők számától és gyermekvállalási hajlandóságuktól), a halálozások és a 
nemzetközi vándorlás egyenlegétől. Rendkívül fontos tényező Magyarország demográfiai 
folyamatainak vizsgálatában a gyermekvállalási kor.  
A születéskor várható élettartam tekintetében az adatok szerint 2001 évben Békés megyében a 
férfiak esetében 68,84 év, a nőknél 76,6 év; valamivel jobbak, mint a Dél-alföldi régió, illetve az 
országos adatok. Ezek a számok tizenöt év elteltével a férfiaknál 71,51 évre, a nőknél 78,54 évre 
növekedtek, látszik, hogy a nők születéskor várható élettartama magasabb, mint a férfiaké, - annak 
ellenére, hogy Békés megyében a férfiak a különbségből 0,73 évet „lefaragtak” - kialakul az 
időskori nőtöbblet. Az adatok megerősítik az előzőekben leírtakat: férfiak többlethalandóságából 
adódóan következik, hogy az életkor előrehaladtával növekszik az egyszemélyes háztartások 
száma, amelyben közismert, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező nők élnek. Amint a 
táblázatból látható, az átlagéletkor is kedvezőtlenül alakul megyénkben a régió, vagy az országos 
adatokhoz képest. Az elöregedés tényéből következtethetünk megyénk korösszetételének 
kedvezőtlen változására, de a népességmegtartó képesség csökkenésére is, amelynek hátterében a 
kedvezőtlen gazdasági folyamatok, közlekedési infrastrukturális fejlesztések késése, elmaradása is 
meghúzódik. 

6.1. számú táblázat - Öregedési index  

Év 
65 év feletti 

állandó lakosok 
száma (fő) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési 
index 

%  
2016 6 383 3 843 166,09% 
2017 6 484 3 811 170,14% 



 67 

2018 6 663 3 779 176,32% 
2019 6 870 3 686 186,38% 
2020 6 989 3 625 192,80% 
2021 7 132 3 602 198,00% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
Gyula településen a 65 év feletti állandó lakosok 100 fő 0-14 éves korú állandó lakosra jutó száma 
(öregedési index7) meghaladja az országos átlagot, a Dél-Alföld átlagát is a TEIR adatai alapján, 
ahogyan az 6.1. számú tábla is szemlélteti. 
 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 
részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, 
ellátásban, járadékban 

és egyéb 
járandóságban 

részesülő férfiak 
száma  

Nyugdíjban, 
ellátásban, járadékban 

és egyéb 
járandóságban 

részesülő nők száma  

Összes nyugdíjas 

2016 3 953 5 755 9708 
2017 3 855 5 664 9519 
2018 3 780 5 634 9414 
2019 3 794 5 576 9370 
2020 3 686 5 506 9192 
2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
A 6.1.1. számú tábla adatai markánsan tükrözik az időskori nőtöbbletet. A férfiak korai 
halandóságára lehet következtetni az ellátásban részesülő férfiak arányát 20%-kal meghaladó 
adataiból. Ugyanakkor meglepő a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 
részesülők számának csökkenése. A markánsan elöregedő népességi adatok tekintetében arra lehet 
következtetni, hogy az ellátások trendje csökkenő tendenciát mutat, azaz az öregségi ellátások 
láthatóan csökkennek az utóbbi években. 

6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások 

Év 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 
férfiak 
száma 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

nők száma 

Öregségi 
nyugdíjban 

részesülő 
férfiak 
száma 

Öregségi 
nyugdíjban 

részesülő 
nők száma 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 
férfiak 
száma 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 

nők száma 

Időskorúak 
járadékában 
részesítettek 
havi átlagos 
száma (fő) 

2016 168 18 2 654 4 419 6 156 n.a. 
2017 169 18 2 598 4 401 6 140 42 
2018 170 18 2 622 4 470 7 132 43 
2019 161 15 2 691 4 495 8 116 41 
2020 163 13 2 625 4 437 7 116 42 
2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
A meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó 
nyugellátást öregségi nyugdíjnak nevezi a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény. Az öregségi nyugdíjban részesülők nemek szerinti megoszlását mutatja be az 
6.1.2. számú tábla. Az adatok korrelálnak az előzőekben tett megállapításokkal. Az elhunyt 

 
7 Az öregedési index az idős korú népességnek (65–X éves) a gyermekkorú népességhez (0–14 éves) viszonyított 
arányát fejezi ki. A népesség korösszetétele változásának és az elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora, 
amelynek a demográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentősége. 
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nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt személy 
házastársának, meghatározott feltételek mellett élettársának, valamint elvált házastársának járó 
nyugellátás – a fenti hivatkozott törvény szerint – özvegyi nyugdíj.  
Az időskori nőtöbblet rajzolódik ki az adatokból, a 2020. évi adatok alapján 26%-kal haladja meg 
öregségi nyugdíjban részesülő nők száma a férfiakét. Az időskori nőtöbbletből pedig arra lehet 
következtetni, hogy növekszik az egyszemélyes háztartások száma. Az egyszemélyes 
háztartásokban túlnyomóan azok az időskorú nők élnek, akik egyébként is kevés nyugdíjjal 
rendelkeznek, ők azok, akik életük hátralevő részében elszegényednek.  
A társadalmi státus az idősek egészségi állapotát szintén alapvető módon befolyásolja. A felső és 
középosztályhoz tartozók körében jóval alacsonyabb a tartós betegségben szenvedők, a 
fogyatékosok aránya, mint a szegények között.  
A mentális egészségi állapotot illetően még markánsabbak a társadalmi helyzet szerinti 
különbségek: a depriváltak rétegéhez tartozó idősek 40%-ánál mindennaposak a lelki problémák, 
míg a felsőosztályban egytizedes ugyanez az arány.8 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága; 

6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén (a 3.2.2. táblázatból) 
Nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 
Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Fő 

összesen 
570 504 561 505 616 493 

41-45 év  
Fő 93 63 64 62 81 60 
% 16,32% 12,50% 11,41% 12,28% 13,15% 12,17% 

46-50 év  
Fő 64 53 59 46 70 56 
% 11,23% 10,52% 10,52% 9,11% 11,36% 11,36% 

51-55 év  
Fő 53 48 46 38 59 48 
% 9,30% 9,52% 8,20% 7,52% 9,58% 9,74% 

56-60 év  
Fő 59 45 54 37 47 47 
% 10,35% 8,93% 9,63% 7,33% 7,63% 9,53% 

61 éves, vagy afeletti  
Fő 31 44 60 60 74 78 
% 5,44% 8,73% 10,70% 11,88% 12,01% 15,82% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Az idősek társadalmi státusát, életkörülményeit leginkább a nyugdíjazásukat megelőző munkaerő-
piaci pozíció határozza meg: minél előnyösebb volt ez, annál kedvezőbbek a mostani 
létviszonyaik. A demográfiai jellemzők közül csak az életkornak van lényeges szerepe: az idősebb 
nyugdíjasok státusa rosszabb, mint a fiatalabbaké, közülük sokan a rendszerváltás 
kényszernyugdíjasai. Azok az idősek, akiknek a családjában van legalább egy aktív kereső, 
kedvezőbb körülmények között élnek, mint a kizárólag inaktívakból álló háztartások tagjai. Annak 
ellenére, hogy településünkön magas az egyszemélyes háztartások száma, az idősek társadalmi 
státusa kedvezőbb, mint a kistelepüléseken, községekben lakóké.  
A jelenlegi kormányzati törekvések azt célozzák meg, hogy aki eléri a nyugdíjkorhatárt, még érez 
magában erőt, hogy dolgozzon, a nyugdíj mellett munkabért is kap, amely után csak 15 százalékos 
személyi jövedelemadót kell megfizetniük. A helyi viszonyokat ismerve, számos olyan időskorú 
és nyugdíjas személy van, akik megtalálják a nyugdíj melletti hasznos és adott esetben 
jövedelmező tevékenységet, például egy nyugdíjas szövetkezet tagjának foglalkoztatása esetén, a 
bruttó bér után nem kell közterheket fizetni, sem a 19,5%-os szociális hozzájárulási adót, sem az 
1,5%-os szakképzési hozzájárulást nem kell megfizetni. 

 
8 Időskorúak Magyarországon; KSH 
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Az idősek számára, akik éreznek magukban kellő affinitást és kedvet, szükséges kialakítanunk 
azokat a kreatív rendszereket, ahol idős koruk ellenére a társadalom aktív tagjának érezhetik 
magukat és felhasználhatják, átadhatják mindazon tapasztalatokat, amelyeket életük során 
sajátjukká vált.  
 

b) tevékeny időskor, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a 
településen; 
A Gyulai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete több száz taglétszámával a város egyik 
legnagyobb civil szervezete, célja, településünkön és környezetében élő nyugdíjas állampolgárok 
érdekvédelme, képviselete és szolgálata, közéleti, kulturális, szociális és egészségvédelme. A 
szervezet a Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar Egészségtudományi 
Intézettel közösen több, mint tíz éve indították „Nyugdíjasok Akadémiája” elnevezéssel változatos 
kurzusokat kínáló – programsorozatait. Az Akadémia célja - a nyugdíjas korosztály érdeklődését 
és érdekeit szolgáló kurzusok indítása azért, hogy hasznos és értelmes célokat tűzhessenek ki 
maguk elé, s a harmadik életszakaszban élve is megőrizhessék, sőt gyarapíthassák szellemi 
értékeiket, erősödhessen kötődésük a változó élethez, megvalósíthassák az élethosszig tartó 
tanulást. Jelentős tevékenységet végez a Gyulai Nyugdíjas Polgári Egyesülete is, amely számos 
programot és hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget kínál tagoknak. 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 
Önkormányzatunkhoz az utóbbi hat évben nem érkezett olyan irányú panasz, vagy beadvány, 
amelyben bárkit hátrányos megkülönböztetés ért volna neme, származása, vallása, stb. miatt a 
foglalkoztatás, elhelyezkedés területén. Városunkban ez a fajta mentalitás nem jellemző, hiszen 
mind az állami, mind az önkormányzati szektorban fő szempont az adott munkaterületen kifejtett 
szaktudás, hozzáértés és személyes kvalitások. 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 
A közösségi közlekedés igénybevételével kapcsolatosan az előző HEP-ek célkitűzéseinek 
megfelelően pályázatok bevonásával végzik folyamatosan a tömegközlekedési eszközök 
használatához kapcsolódó akadálymentesítéseket.  
A fogyatékkal élők célcsoportjának a közösségi közlekedés akadálymentesítésére vonatkozó 
igények megegyeznek az időskorúak problémakörével. 
Az új autóbuszok alacsonypadlósak, 4 ajtóval rendelkeznek. A buszok klimatizáltak, 
utastájékoztató rendszerrel és biztonsági kamerákkal vannak felszerelve. Az új autóbuszok 
forgalomba állításával a városunk nagy lépést tett a modern, XXI. századi, környezetkímélő helyi 
tömegközlekedés, akadálymentes közösségi közlekedés kialakításának irányába. Az új autóbuszok 
javítják az utazóközönség biztonság- és komfortérzetét, egyben az idősek és mozgásukban 
korlátozott utasok is kényelmesebben vehetik igénybe a helyi tömegközlekedést. A fejlesztés 
megvalósításához kapcsolódóan felmérésre került az településünkön található összes buszmegálló, 
azokban az utasváró fülkék állapota, a megállóban lévő burkolatok és az oda vezető járdák. 
Megállapították, hogy a megállókban a fülkék alatti burkolatokat is ki kell egészíteni, esetenként 
cserélni szükséges. A bekövetkezett gazdasági helyzetben az önkormányzat a korszerűsítési 
programban nem tudott anyagi hozzájárulást vállalni a feladatból, ezért a beruházó Publimont Kft. 
minden költséget magára vállalt. A buszmegállók akadálymentes megközelítése érdekében 
Gyula Város Önkormányzata, az anyagi lehetőségeihez mérten, folyamatosan felújítja az 
oda vezető útszakaszokat.  
Az időskori aktivitás, egészséges életmód megvalósulásához járulhatnak hozzá a kerékpárutak, 
amelyek biztosítani tudják a biztonságos közlekedést az időskorúak számára is, ugyanakkor 
vonzóvá is teszik a mozgásos program lehetőséget, így járulva hozzá a tartalmas időskor 
megéléséhez. 
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A város járdahálózatának jelentős részét már korszerűsítették, az utak kereszteződéseiben 
folyamatosan alakítják ki az akadálymentes rámpákat, amelyek levezetik az úttest síkjára a 
közlekedési segédeszközt használókat.  

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése; 
A COVID-19 járvány egyenesen katasztrofálissá tette az amúgy is elhanyagolt egészségügyi 
ellátásokat. Rengeteg panaszt hallani elsősorban – érthetően – az időskorúaktól, hogy továbbra is 
rengeteg időt kell várniuk a szakorvosi vizsgálatokra, holott az egészségi állapotuk labilis. Nem 
ritkán alakulnak ki olyan súlyosabb kórképek, amelyek megelőzhetőek lennének az időben történő 
vizsgálatok eredményei alapján elkezdett, vagy módosított terápiával. A különböző, elsősorban 
mozgásszerveket érintő műtétekre való hosszú várakozás pedig fölösleges kínoknak, 
szenvedéseknek teszik ki az időskorúakat. Sok esetben alakulnak ki mentális problémák a hosszú 
várakozás során a fájdalom pszichés megterhelésének következtében. 
Az idősek nappali ellátását szolgáló épületek – a klubok – szinte mindegyike továbbra is 
felújításra szorul. Az épületeket az önkormányzat évek óta saját forrásból újítja fel, ahogyan ez a 
2017. évi felülvizsgálati dokumentumban rögzítésre került. A felújítások megvalósításába 
pályázati források bevonása is szükséges, önerőből az önkormányzat nem lesz képes finanszírozni. 
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 

Év 
65 év feletti lakosság 

száma 

Nappali ellátásban 
részesülő 

időskorúak száma  

Házi segítségnyújtásban  
részesülők száma 

Szociális étkeztetésben 
részesülők száma  

Fő Fő fő fő 
2016 6 383 342 1 224 1 815 
2017 6 484 336 1 062 1 820 
2018 6 663 376 1 006 2 022 
2019 6 870 376 984 2 181 
2020 6 989 397 1 047 1 200 
2021 7 132 406 1 095 1 851 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
A fenti tábla szerint a nappali ellátást igénybe vevő időskorúak száma a vizsgált időszakban 8%-
kal emelkedett. A társadalmi elöregedés, illetve az időskorúak számának növekedése, egészségi 
állapotuk gyöngülése, az elmagányosodás hangsúlyosabb megjelenése befolyással van a házi 
segítségnyújtás igénybevételére, annak ellenére, hogy a közelmúltban jelentősen csonkítottak a 
szolgáltatás hozzájutásához. A szociális étkeztetésben részesülők számában 2020-ban drámai 
csökkenés következett be. Amióta a Gyulakonyha NKFT-t bízta meg a Fenntartó naprakész 
statisztika híján is el lehet mondani, hogy megduplázódott a szolgáltatást igénybe vevők száma. A 
kialakult gazdasági helyzetben pedig ugrásszerűen növekedni fog a szociális étkeztetést 
igénylők száma, a tendencia komoly kihívást és terhelést fog jelenteni az ételt előállító és 
kiszállító szolgáltatónak éppúgy, mint az étel szétosztását, a helyben történő étkeztetést, 
szükség esetén a házhoz szállítását biztosító szociális intézménynek, az önkormányzat 
pályázat útján járul hozzá a konyha kapacitásbővítéséhez.  

 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 

A kulturális, közművelődési szolgáltatások színterei akadálymentesítettek, illetve folyamatban van 
a teljes körű akadálymentesítettség megvalósítása. Számos rendezvény biztosítja a szabadidő 
kellemes eltöltését az időskorúak részére, már nem csak az idegenforgalmi főszezonban, hanem 
egész éven át, amelyek megfizethetőek a nyugdíjasok számára is 

c) idősek informatikai jártassága; 
Az előző HEP-ek által megfogalmazott helyzetelemzést követően a Nyugdíjasok Akadémiájának 

frontális tanítása mellé önkormányzatunk megszervezte a generációk közötti kapcsolaterősítést is 
szolgáló önkéntes diákok bevonásával történő, személyre szabott internet-oktatást, ahol egy 
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időskorú mellé egy diák kerül, biztosítva ezzel az egyéni haladás lehetőségét. Igény szerint 
folytatjuk a programot. 

http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/01_simandi_04_16/221az_lethosszig_tart_tanuls.html 
 
d) a generációk közötti programok. 

Városszerte, az idősek nappali ellátásának helyszínein, az időskorúak, a klubokhoz közel eső 
oktatási-nevelési intézmények gyermekei szervezett rendezvényeken rendszeresen találkoznak, 
közös programokat is szerveznek. 
Az internet használatának elsajátításában eddig is számos fiatal segítette az érdeklődő 
időskorúakat. 
 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 
településen 

A szociális integrációt közvetítő, az egyént körülvevő szociális háló négy tényezőn keresztül 
befolyásolhatja az egészséget: a társas támogatottság, a referencia személyek, vagyis mások 
befolyása, a közösségi részvétel, a társadalmi erőforrásokhoz és anyagi javakhoz való hozzáférés. 
Kutatások sora igazolta a társadalmi tőkéről, azaz az emberek közötti kapcsolatok erőforrásáról, 
hogy a vélt egészség és a társadalmi tőke különböző mutatói inverz kapcsolatban vannak 
egymással. Így például jobb vélt egészségre számíthatott az, akire a kiterjedt munkahelyi vagy 
baráti kapcsolatrendszer, az intenzív hitéleti vagy hobbiklub aktivitás, a másokba vetett bizalom, a 
közösségért vállalt önkéntes munka volt jellemző. A közösségek szintjén is kimutatható, hogy 
ahol a társadalmi tőke magasabb, ott a morbiditás és a halandóság egyaránt alacsonyabb. 
Megfigyelések szerint azok az egyének, akik lakókörnyezetében a kisebb társas támogatottság, de 
nagyobb izoláció jellemző, nagyobb valószínűséggel szenvednek el egészségveszteséget, 
gyakrabban betegek. 

Amikor az időskorú beteggé válik és az önálló életvitelének megtartásához már segítségre van 
szüksége, mi több, már a napi négy óra gondozási szükséglet igényét meghaladja ellátás és 
hozzátartozói gondoskodás hiányában átmeneti és tartós bentlakást biztosító intézményekhez kell 
fordulnia. 

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye három intézményi 
egységében látja el az átmeneti és tartós bentlakás feladatellátását. Az intézmény adatai szerint az 
összes ellátott számának arányához viszonyított demencia kórképet igazolt ellátottak aránya 
mintegy 20%-ot tesz ki. Az Szt. szerint, ha az idősek otthona ellátását igénybe vevő személy 
esetében demencia körébe tartozó kórkép került megállapításra, ellátásáról az intézményen belül 
intenzív gondozást biztosító részleg, vagy gondozási csoport kialakításával különállóan kell 
gondoskodni. Az intézményben az előírásoknak megfelelően szociális munkatárs végzi a mentális 
gondozást a betegséggel küzdők számára. 
Az intézménynél jelenleg 196 fő várakozik az elhelyezésre,- ebből 55 férfi 141 fő nő – azaz több, 
mint kétszer annyi, mint az intézmény teljes kapacitása  
Az ellátottak száma és aránya korrelál a demográfia tendenciájával, a 73 fő ellátott közül 60 fő nő, 
és mindössze 13 fő férfi, az is beszédes, hogy az ellátottak közül 13 ellátott demenciával él.  
Az idős, de még aktív lakosságot ösztönözzük a civil életre, a lehetőségek feltárására, 
szorgalmazzuk az idősügyi szervezetek, időseket összefogó kezdeményezések aktív működését.  
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége többsíkú. Jelenti, hogy akinek szüksége van 
bármely közszolgáltatásra, az tudjon a lehetőségekről, rendelkezzen megfelelő információval. 
Jelenti azt, hogy azt a lakóhelyéhez legközelebb, akadálymentesen tudja igénybe venni; és jelenti 
azt is, hogy azt a szolgáltatást kapja meg, ami számára a legmegfelelőbb.  
Az önkormányzat és intézményei feladata a saját maga által nyújtott ellátások mindenki által való 
hozzáférhetőségének megteremtése, valamint az egyéb ellátásokhoz való hozzájutásban 
segítségnyújtás. Előbbinek eszköze az igényekre való reagálás, a szolgáltatások fejlesztése. 
Önkormányzatunk az információkat igyekszik eljuttatni a város lakosaihoz, idős népességéhez. 
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Tájékoztat a változásokról, újdonságokról az ingyenes Gyulai Hírújságon, a Gyulai Hírlapon 
keresztül. A Gyula TV szintén híradást ad naponta a közélet eseményeiről. Az önkormányzat két 
esztendőn keresztül sugározta a Gyula TV-ben az „Évgyűrűk” c. idősügyi műsort, amely 
kéthetente jelent meg felölelve az időseket érintő témák sokaságát. 
Az önkormányzat és hivatala tevékenységével segíti a nyugdíjas, a kreatív idősebb társadalom 
mindennapi életének szervezését, ennek része az évente meghirdetett városi civil pályázati 
rendszer, amelyből a nyugdíjas szervezetek- több mint 10 közössége-csoportja is érdemben 
részesült. E mellett helyiségek, termek, díjmentes programok sora, kedvezményes belépők, 
szervezés, fénymásolás, telefonok segítik mindennapjaik munkáját az újonnan kialakított Civil 
Szolgáltató Központon keresztül. 
Önkormányzatunk egyik kiemelt feladata az idősellátás, városunk 2012. évben elnyerte az 
Idősbarát Önkormányzat címet, ez még inkább kötelez az idősellátás hangsúlyosságára, legutóbb 
pedig Befogadó Magyar Település díjat kapott Gyula város önkormányzata, az esélyegyenlőségért 
végzett munkáért és a civil szervezetekkel való együttműködésért 2019. február 14-én.  
 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Izoláció, mozgáshiány 
Aktív időskor biztosítása, időskorúak mozgási, 

sportolási lehetőségeinek bővítése, 
szenior mozgásparkok létesítése 

Kevés a városból kivezető kerékpárutak száma. További kerékpárutak építése, lehetőség szerint 
pályázati forrás bevonásával. 

Igény informatikai jártasság elsajátításában Az élethosszig tartó tanulás kiszélesítése, 
igény szerinti folytatása 

A közösségi részvétel társadalmasítása. Referencia személyek által létrejövő társas 
támogatottság. 

Mentális problémákkal küzdő időskorúak 
emelkedő száma 

Egy kutatás keretében meghatározni a 
problémákat, szakmai támogató stratégia 

kidolgozása 
Hosszú várakozási idő az egészségügyi 

szolgáltatások igénybevételének lehetőségére 
Érdekérvényesítés a képviseleti politikai 

csatornákon 
Nappali ellátást biztosító intézmények nem 

vonzóak, felújításra, korszerűsítésre szorulnak. 
Intézmények felújítása, korszerűsítése lehetőleg 

pályázati forrás igénybevételével. 
Átmeneti és tartós bentlakást biztosító 

intézmények leromlott állaga 
Intézmények felújítása, korszerűsítése lehetőleg 

pályázati forrás igénybevételével. 
Átmeneti és tartós bentlakást biztosító 

intézmények ellátására hosszú a várakozási idő 
Új intézmények létrehozása lehetőleg pályázati 

forrás igénybevételével. 
A demenciában szenvedők emelkedő száma Speciális bentlakást biztosító otthon létrehozása 

Közösségi közlekedés részleges 
akadálymentesítettsége A teljes akadálymentesítettség kialakítása 

Hanyatló egészségi állapot Egészségfejlesztés 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
A megváltozott munkaképességű munkavállalók részére a folyamatos és tartalmas 

munkalehetőség biztosítására a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal tíz éve kötött szerződést Gyula város önkormányzata. 
A rehabilitáció egyik legfontosabb eleme a rendszeres, közösségben végzett munka, mely 
követelménytámasztó, és célkitűzéseket is tartalmaz. A gazdasági környezet és a támogatási 
rendszer változásai miatt mind inkább a rehabilitációs foglalkoztatás is a piaci viszonyok felé 
tolódik el. Ennek értelmében a talpon maradás feltétele magasabb árfekvésű munkák biztosítása, 
új lehetőségek keresése. A gyulai telephelyen vegyes üzem, fólia üzem, varroda, és szolgáltatás 
munkaterületeken folyik a foglalkoztatás. Jelenleg 101 fő foglakoztatását biztosítják. Gyula város 
önkormányzata azzal járul hozzá a cég rehabilitációs foglalkoztatásához, hogy térítésmentesen 
biztosítja a termeléshez szükséges infrastruktúrát, továbbá közösen keresik annak lehetőségét, 
hogy ezt a fajta foglalkoztatási formát a jövőben hogyan lehetne még több gyulai megváltozott 
munkaképességű polgárnak biztosítani. Az önkormányzat és a cég között nemrégiben megkötött 
megállapodás rendelkezik továbbá a piacképes munkák közös felkutatásának szándékáról és 
biztosításáról, továbbá a gyulai telephely jövőbeli működési lehetőségeiről is. Továbbá két 
magánvállalkozás nyújt hasonló foglalkoztatási lehetőséget, valamint a városi szociális 
intézményrendszer is biztosít ellátottjainak fejlesztő-felkészítő, valamint munka-rehabilitációs 
célú munkalehetőséget.  

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők 
száma nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban 
részesülők száma - Férfiak  

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban 
részesülők száma - Nők 

Összesen 

2016 957 1 026 1983 
2017 915 966 1881 
2018 820 882 1702 
2019 777 820 1597 
2020 745 808 1553 
2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
Amint látható a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma vizsgált 
időszakban több, mint 400 fővel csökkent, az is látható, hogy arányaiban kismértékben ugyan, de 
a nők részesültek nagyobb számban az ellátásokból.  

 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő  

fogyatékkal élők száma 
Év Nappali ellátásban részesülő 

fogyatékos személyek száma  
2016 44 
2017 45 
2018 46 
2019 48 
2020 50 
2021 48 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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b) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága,. 
védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás; 

Az Szt. 99/B. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatás, amely a Munka Törvénykönyve szerinti 
határozott idejű munkaviszonyban, vagy fejlesztési jogviszonyban történik. A Munka 
Törvénykönyve szerinti határozott idejű munkaviszony: az Szt. 99/C. § (4) bekezdése alapján 
történő foglalkoztatás.  
Célja az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új 
munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerő 
piacon történő munkavégzésre. A munkaviszony legfeljebb egy évre kötött munkaszerződés 
alapján jön létre.  
Fejlesztési jogviszony: az Szt. 99/C.§ szerinti fejlesztési szerződés keretében történő 
munkavégzés.   
Célja a szociális intézményben (nappali ellátásban) ellátott személy testi és szellemi 
képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és 
fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre. 
A foglalkoztatás helyszínei:  

Ø 5 sz. Idősek Klubja - 5700 Gyula, Kálvin u.35. 
Ø Napfény Nappali Központ - 5700 Gyula, Béke tér 1. 
Ø „Szivárvány” Napközi Otthon, 5700 Gyula, Károly Róbert u. 10/a 

A foglalkoztatás keretében végzett tevékenységek (szakágazati besorolás): 
Ø (3299) Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység. Egyszerű használati tárgyak készítése 

(ünnepi dekoráció – kopogtatók, asztaldíszek, karácsonyfadíszek, ajándéktárgyak, 
használati tárgyak – tárolók, edényalátétek, lábtörlők, kézi szőttesek, üdvözlőlapok, 
kosarak stb.) 

Ø (1399) Máshová nem sorolható textilipari tevékenység. (Textil figurák és használati 
tárgyak: táskák, ülőpárnák, díszpárnák, kerékpárülés huzatok, kötények, edényfogók, 
terítők.) 

Ø (8121) Általános épülettakarítás. Kisegítő takarítási tevékenység. Intézményi helyiségek 
takarítása, utcaseprés, hó- és jégeltávolítás. 

Ø (8130) Zöldterület-kezelés. Kisegítő parkgondozás, kertészkedés. Az intézmény területén, 
környezetében parkok, zöldterület, kertek telepítése, gondozása. 

Ø (9820) Háztartás szolgáltatása saját használatra. Kisegítő tevékenység, házimunkák 
elvégzése, kisegítő konyhai tevékenység. Takarításban, vasalásban, varrásban való 
részvétel. 

Ø (8110) Építmény-üzemeltetés. Kisegítő karbantartási és kisegítő portai tevékenység.  
Ø Kisebb javítás, karbantartás, szemét elszállítás, postázás stb. 

Személyi feltételek: 
A telephelyek mindegyikén folyamatosan jelen vannak a - foglalkoztatottak létszámának 
megfelelően - foglalkoztatás segítők, akiknek empátiás készsége, segítő attitűdje, szakmai 
hozzáértése nagyban befolyásolja a foglalkoztatottak motivációját, a foglalkoztatás 
eredményességét. A foglalkoztatás koordinátora - intézményvezető-segítő - a telephelyek közötti 
tevékenységet is szervezi. A dolgozók közötti információáramlást, tapasztalatcserét a – havonta és 
szükség szerint megtartott - szakmai megbeszélések szolgálják.  
Tárgyi feltételek: 
Minden helyszínen biztosítottak a foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi feltételek (helyiségek, 
bútorzat, eszközök). A foglalkoztatás segítők havi munkatervet készítenek, amellyel egy időben 
meghatározzák a megtervezett tevékenységhez szükséges alapanyagokat, eszközöket és a 
felmerülő igényeket benyújtják az intézmény gazdasági vezetőjének. A készleteket havi 
rendszerességgel felülvizsgálják, és a pótlásról gondoskodnak. A munkavédelmi eszközök teljes 
körűen rendelkezésre állnak, állapotukat a foglalkoztatás segítők figyelemmel kísérik és szükség 
esetén pótlásukról gondoskodnak. Munkaviszonyban történő foglalkoztatásban 21 fő és fejlesztési 
jogviszonyban 29 fő vett részt. A 2019. évre a feladatmutató az előző évekhez képest nőtt, de még 
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így sem elegendő ahhoz, hogy az Intézmény minden fejlesztő foglalkoztatásra várót be tudjon 
juttatni a munkába a teljes időszakra. Ezért ellátottakat, csak több turnusban, vagy kevesebb napi 
óraszámban tudják foglalkoztatni. Ez a fejlesztési jogviszonyban 20 főt, a munkaviszonyban 
dolgozóknál, pedig 6 főt érintett. A munkaviszonyban foglalkoztatottak 4- és 6 órás, a fejlesztési 
jogviszonyban pedig 2- és 4 órás munkarendben dolgoztak az ellátottak. 
Foglalkoztatás megszűnésének okai: 

Ø határozott időre kötött munkaszerződés, vagy megállapodás lejárta, 
Szakmai előrelépés, hogy a megszerzett képességekre, készségekre építve egyre több szakmai 
hozzáértést is igénylő feladattal, újabb munkafolyamat elvégzésével tudják megbízni a 
foglalkoztatottak egy részét.  Ők nagyobb türelemmel, hozzáértéssel dolgoznak és tudásuk-, 
formai ismeretük bővül. A munkafolyamatok betanítása az egyén képességeire építve - az ellátott 
testi és szellemi képességeit, speciális szükségleteit figyelembe véve -, az egyéni foglalkoztatási 
tervben meghatározott módon kerül megszervezésre. A munkafolyamatok betanításáról a 
foglalkoztatás segítő gondoskodik. Az értékesítés a tevékenységi folyamat egyik legnehezebb 
része, a termékek egy része az intézmény egyes telephelyein kerülnek hasznosításra, illetve az 
intézményen belül meghirdetett vásárokon, rendezvényeken kerül sor az értékesítésre. A piaci 
igényeknek megfelelően változtatják a termékskálát, folyamatosan kutatják az értékesítés 
lehetőségeit. A szolgáltatásaikat elsősorban az intézményen belül biztosítják, de részt vállalnak a 
tagintézmények környékéhez tartozó közterületek gondozásában, szépítésében. 
A foglalkozatásban résztvevő személy munkavégzés terén történő továbblépéséhez biztosított 
leggyakoribb lehetőségek: 
 A foglalkoztatás során: 

Munkatevékenység megfelelő megválasztása. 
  Alapozás a meglevő ismeretekre, képességekre, készségekre. 
  Továbblépési lehetőségek keresése. 
  Munkaerő-piaci információk nyújtása. 
 A klubban: 

Egészségfejlesztő előadásokon való részvétel. 
  Mentálhigiénés, terápiás munkatárs bevonása. 
  Életvezetési tanácsadás. 
  Szociális ügyintézés. 
 A Család-és Gyermekjóléti Központ bevonásával:  
  Jogsegélyszolgálat. 
  Családgondozás. 
  Szociális ügyintézés. 
A nappali ellátás szolgáltatásai a foglalkoztatásban résztvevők számára: 

Ø szabadidős programok (színház-, koncertlátogatás, társasjáték, közös keresztrejtvényfejtés, 
irodalmi- színjátszó kör, vetélkedők, stb.) biztosítása, 

Ø egészségmegőrző, egészségfejlesztő programok, szűrővizsgálatok szervezése, 
Ø egészséges életvitel kialakítása, támogatása, 
Ø orvosi ellátás, szakellátás megszervezése, 
Ø alkalmanként közös kirándulások szervezése, 
Ø önsegítő csoportok működtetése, 
Ø városi rendezvényeken, ünnepi megemlékezéseken való részvétel biztosítása, 
Ø személyi tisztálkodás, a ruházat tisztításának lehetősége, 
Ø segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében. 

 

c) munkavállalást segítő lehetőségek; 
A fogyatékkal élők munkavállalását elsősorban a jogi szabályozás tudja segíteni. 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 
Nincs arról információnk, hogy bárkit is hátrányos megkülönböztetés ért volna. 
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e) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok. 
A nappali ellátás programjai, szolgáltatásai maximálisan igazodnak a foglalkoztatás 
időbeosztásához, hozzájárulnak a fejlesztő foglalkoztatás eredményességéhez. 
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye a fejlesztő foglalkoztatás 
keretén belül 4 csoport működtetését tervezi Gyula városban 3 telephelyen, a csoportok idősek 
klubjaiban, vagy egyéb integrált intézményben végeznék tevékenységüket, az 5. számú Idősek 
Klubja telephelyen 4 főt, a „Napfény” Nappali Központban 15 főt, a „Szivárvány” Napközi 
Otthonban 4 főt felváltva vontak be a közfoglalkoztatásba. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
Településünkön is a jogszabályi keretek között van lehetőségünk a támogatásokra, alapvető célunk 
a fogyatékkal élő személyek foglalkoztatásának támogatása. 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
A fizikai akadálymentesítés mellett szükség van a kommunikációs akadálymentesítésre is, hogy 
látványosan csökkenjen a társadalom közönye, idegenkedése a fogyatékossággal élőkkel szemben. 
Nemcsak a segítségnyújtást kell kulcsfontosságúnak tekintenünk, hanem egyúttal minden 
állampolgár számára meg kell teremtenünk a valóban minőségi, emberhez méltó, „élhető élet" 
feltételeit is. 

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése;  
A fogyatékos személy számára biztosítani kell - a fogyatékosságával összefüggésben - az állapota 
javításához, az állapotromlása megelőzéséhez szükséges rendszeres és hatékony egészségügyi 
ellátást. A fogyatékos személy meglévő, illetve fejleszthető képességeinek megfelelő 
programtervezetek kidolgozása, amely magában foglalja a rehabilitációs folyamat során elért 
képességfejlődés rendszeres felmérését, és lehetővé teszi a rehabilitációs program szükség szerinti 
módosítását, továbbfejlesztését. Településünkön egyrészt a rehabilitációs foglalkoztatás lehetősége 
mellett a megyei kórház egészségügyi szakorvosi vizsgálatai, kezelései hozzájárulnak a 
hátrányokkal élők rehabilitációjához. 

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége; 
Az önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége jó, ahol nem tudják 
biztosítani a kerekeszékes közlekedést, ott az ügyintézés helyszínét igazítják az akadálymentes 
környezethez.  

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és 
kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége; 

Az önkormányzati infrastruktúra a mozgáskorlátozottság szempontjából akadálymentesnek 
tekinthető. A fogyatékos személy számára a törvényben meghatározottak szerint, figyelembe véve 
a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit, egyre több helyszínen 
biztosítják a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.  

d) munkahelyek akadálymentesítettsége; 
Egyre több munkahelyen valósul meg legalább a mozgáskorlátozottsággal élők akadály-
mentesítettsége.  

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége; 
Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára - a 
külön jogszabály szerint - megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról az 
önkormányzat gondoskodik. Települési úthálózati elemek fejlesztése: meglévő gyűjtő utak 
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felújítása, új gyűjtő utak létesítése Gyula belterületén. Tartalma: Tiborc utca, Vár u. útfelújítása 
(1850 m); Leiningen u. – Csabai út új gyűjtőút létesítése (986 m); Halácsy út – Ajtósfalva – 
Bodoky major – Csabai út új gyűjtőút létesítése (1790 m); Csókos út – Szélső u. új gyűjtőút 
létesítése (1625 m); Kisökörjárás feltáró gyűjtőút létesítése (1300 m) 
Projekt neve: Kerékpárutak felújítása, új kerékpárutak építése Tartalma: Szanazug–Gyula Dobozi 
út 4.962 m; Csabai úttól a Fehér Körös hídig 7.668 m; Kétegyházi út 750 m; Henyei út 816 m; 
Nagyváradi út 745 m, Nürnbergi út 680 m, Máriafalva-Városerdő 4.450 m; kerékpárutak építése 
Legfontosabb kapcsolódások: Önkormányzat, lakosság, turizmus Valamennyi városrehabilitációs 
projekttel szinergiában áll. Költségbecslés: 875 MFt. 

f) fogyatékossággal élő személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. 
speciális közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali 
intézménye, stb.); 

A település a zöldfelületek, közparkok, közkertek, út- és térfásítások tekintetében igen kedvező 
adottságokkal rendelkezik. A települési környezeti minőséget nemcsak a helyi lakosság igényli, 
hanem a városba látogató turisták is elvárják. A közparkok fizikailag akadálymentesek. Gyula 
városban az aszfaltozott közutak hossza 153 km, a járdák hossza 248 km, a kerékpárutak 14,494 
km. A járdák a közszolgáltatást nyújtó intézmények környezetében akadálymentesítettek, a járda 
mennyiségéből azonban következtethetünk arra, hogy az akadálymentesítés terén még van 
tennivalónk. 
 

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások). 
Fogyatékkal élők nappali ellátása 
A Szivárvány Napközi Otthonban értelmileg akadályozott - felnőtt korú - egyének ellátása és 
munka-rehabilitációs foglalkoztatása történik. A fejlesztés – egyéni fejlesztési terv alapján – az 
ellátottak szükségleteihez igazodik. A foglalkoztatás tekintetében a rendszeresség és a 
folyamatosság elve érvényesül. 
A Napfény Nappali Központban az egyéni fejlesztő programokra épülő foglalkozások mellett, a 
szociális foglalkoztatásban – elsősorban munka-rehabilitációs jellegű – is részt vesznek a 
fogyatékkal élő ellátottjaink. A Wenckheim Nappali Központban a fejlesztés – egyéni fejlesztési 
terv alapján – az ellátottak szükségleteinek megfelelően történik  
Nagy problémát jelent a fogyatékkal élőkről történő gondoskodás megoldása például a 
szülők, gondozást végzők kórházi ápolása során, az pedig végképp nincs megoldva, hogy mi 
lesz a további sorsuk az értelmileg fogyatékossággal élő gondozottaknak szüleik elhunytát 
követően. 
Jelenleg szándékunk van arra vonatkozóan, hogy a városi szociális intézményünk fogyatékos 
ellátottainak egy bentlakásos lakóotthont alakítsunk ki a jövőben pályázati forrásokból, 
hiszen bármikor kialakulhat az a helyzet, hogy magukra maradnak életük során, így az 
ellátásuk kihívást fog jelenteni szociális ellátórendszerünk számára. Ennek érdekében az 
előkészületek megkezdődtek, a helyszín és feltételek feltárása folyamatban van. Az ügy 
segítésére egy dolgozókból, szülőkből, önkéntes segítőkből álló egyesület szerveződik, 
melynek a fenti célokon túl a fogyatékossággal élő személyek, gyermekek ügyének 
képviseletét, életkörülményeik, életminőségük, lehetőségeik szélesebbé tételét is céljául tűzte 
ki. 
Azonban azt mindenképpen el kell mondani, hogy az Szt. 85/A. §-a szerinti lakóotthonokba 
történő elhelyezése - akár rehabilitációs célú-, akár ápoló-gondozó célú lakóotthonban történjen - a 
teljes körű ellátást nem a települési önkormányzat köteles biztosítani, hanem a Kormány 
rendeletében kijelölt szerv útján köteles gondoskodni. Az ellátási kötelezettséggel nem rendelkező 
önkormányzat a szolgáltatása megszervezéséhez kapcsolódóan helyi rendeletében 
meghatározhatja, hogy csak saját települése lakosai részére biztosítja az ellátást, azonban a 
szolgáltatásért normatív támogatásra ebben az esetben nem jogosult. 
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A fogyatékkal élők érdekérvényesítő képessége közismerten alacsony, ha a társadalom nem vállal 
megfelelő szolidaritást, nem irányul a figyelem a fogyatékkal élők hátrányos helyzetére, az 
esélyegyenlőségük hátrányba kerül. A városvezetésnek a civil szervezetek összefogásával az idén 
sikerült megszólítani Békés megye sérült fiataljait, Gyula városa a szociális empátiáról, az 
együttérzésről, az egymásról való gondoskodásról tett tanúbizonyságot a Sérült Fiatalok Megyei 
Találkozójának megszervezésével. A rendezvényt hagyományteremtő céllal szervezték a sport és a 
kultúra területén, ahol a résztvevők hasznosan tölthették el idejüket és sikerült a figyelmet 
ráirányítani a célcsoportra. 
Támogató szolgáltatás 
A Támogató Szolgálat célja a fogyatékkal élő személyek segítése, (látás, hallás, mozgás, 
értelmileg sérültek, autista) ellátása, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett, a 
lakáson belüli speciális segítségnyújtás. Továbbá cél az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.  
Az intézmény által működtetett támogató szolgálat 2004. április 01-től működik, tehát a 
folytonosság nem szakadt meg az intézményi átalakulással, az 1993. évi III. tv. alapján, - 
szociálisan rászorult személy és 7 fő szociálisan nem rászorult személy volt ellátásban. 
Támogató Szolgálat egy kilenc személyes – speciális igényeknek megfelelően átalakított – 
kisbusszal és két ötszemélyes benzin, illetve diesel üzemű személygépkocsival rendelkezik. Az 
ötszemélyes járművek nincsenek akadálymentesítve, ezért összecsukható rámpával vannak ellátva.  
A gépjárművek kora meghaladja a 10 évet. A műszaki vizsgákra történő felkészítés, a 
folyamatos üzemkész állapotban való tartásuk egyre költségesebb. 
Az intézmény folyamatosan figyeli a támogató szolgálat eszközfejlesztéséhez kapcsolódó 
pályázati lehetőségeket, azonban minden alkalommal elutasításra kerülnek a benyújtott 
pályázatok. 
 

7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 
A Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete kiemelkedően közhasznú egyesületként 
fejti ki tevékenységét a megye 27 településén, céljuk, hogy a mozgáskorlátozottsággal és más 
fogyatékkal élő emberek érdekeit képviseljék. Közreműködnek súlyos mozgáskorlátozott 
gyermekek, fiatalok, felnőttek és időskorúak akadálymentes környezetének kialakításában, 
segítséget nyújtanak az arra jogosult személyek közlekedési, gépkocsi szerzési valamint a 
fogyatékossági támogatás igénylések ügyintézésében. A Regionális Wellness Egyesülettel 
karöltve orvos- beteg találkozókat szerveznek, segítenek a gyógyászati segédeszközök 
beszerzésében és kiszállításában. Évek óta működtetik a jogsegély szolgálatukat, lelki segély 
szolgálatukat. gyógyászati segédeszközök kikölcsönzésével állnak a sorstársaik rendelkezésére. 
Gyula Város Önkormányzata intézményei, így a Gyulai Polgármesteri Hivatal, a 
sportlétesítmények, az egészségügyi intézmények fizikai akadálymentesítése megtörtént, a 
kulturális létesítmény fizikai akadálymentesítése folyamatban van az önerőt kiegészítő pályázati 
forrásokból. Említésre méltó, hogy ebben az évben negyedik alkalommal került megrendezésre a 
„Fuss a Sérült Gyermekekért” elnevezésű futóverseny, melyet az Összefogás a Sérült 
Gyermekekért Közhasznú Egyesület szervez évről évre, és amely egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend, hiszen ebben az évben is több százan neveztek a rendezvényre, amely jelentős társadalmi 
és sporteseménnyé nőtte ki magát. 
 

7.5 A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a 
felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

A helyben fölmerülő hiátusokra a társadalmi párbeszéd során próbálnak az előzőekben is 
megfogalmazott válaszok mellett új megoldásokat találni, mind az önkormányzat, mind a civil 
szervezetek alulról építkező folyamatként. 
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7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Kevés a célcsoport érdekérvényesítő képessége, 
a közösségi lét perifériájára marginalizálódtak 

Érzékenyítő események szervezése SNI-s 
gyermekek, sérültek, fogyatékkal élők 
integrációjáért, rendszeres találkozók 

szervezése 
Az akadálymentesített járdák részleges hiánya További akadálymentesítés 

Beszűkülő foglalkoztatási lehetőségek Foglalkoztatás bővítése 
Fogyatékos ellátott személyek hosszútávú 

biztonságos és méltó elhelyezésének hiánya 
Fogyatékos lakóotthon, támogatott lakhatás 
kialakítása, szolgáltatási gyűrű fejlesztése 

Támogató szolgálat elöregedő gépjárműparkja Új gépjárművek beszerzése pályázati 
lehetőségek kihasználásával. 

Megváltozott munkaképességű emberek 
fejlesztő foglalkoztatása 

Fejlesztő foglalkoztatás bővítése a 
GYKESZGYI-nél. 

 
 

Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az akadálymentesített járdák részleges hiánya További akadálymentesítés 
Közösségi közlekedés részleges 
akadálymentesítettsége 

További akadálymentesítés 

  
  
  
  

 
 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 
a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi, karitatív szervezeti 

szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (közfeladatot 
ellátó szervezetek, közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi 
megállapodások száma); 

Szociális alapszolgáltatásokat városunkban a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményén kívül a Gyulai Református Egyházközség, a Baptista Tevékeny 
Szeretet Misszió, a Magyar Pünkösdi Egyház is nyújt az igénylők részére. A már említett 
önkormányzati érdekeltségű intézményen kívül szakellátást biztosít a Fővárosi Önkormányzat 
Idősek Otthona, a Hetednapi Adventista Egyház - Adventista Szeretetotthon, valamint a Segítő 
Kezek Idősek Otthona. 

b) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, civil szektor és gazdasági 
szereplők közötti partnerség bemutatása; 
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Napjainkra városunkban a történelmi egyházak szerepvállalása az alapellátási szolgáltatások, 
különböző szakellátási formákon túl a bentlakásos intézményi ellátásig felöleli a szociális 
szolgáltatások teljes vertikumát, éppúgy, mint az oktatás minden területén. 
Az idősellátásban a hitéleti tevékenységen túl szavazati joggal bíró állandó meghívottjai az 
Idősügyi Tanácsnak. A nemzetiségi önkormányzatokkal az önkormányzat jó kapcsolatot ápol, 
közös programok, rendezvények útján fejezik ki egymás iránti elkötelezettségüket. A civil szektor 
előbbiekben említett erősödése, összefogása és kezdeményezései is segítik azt a folyamatot, 
amelyben a különféle társadalmi csoportok egymást jobban elfogadják és segítik. 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség, 
társadalmi felzárkózást segítő közös programok bemutatása; 

Az előzőekben részletesen kifejtésre került 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége 
A helyi kisebbségi önkormányzatok rendezvényeik, programjaik útján segítik a különféle 
korosztályokat. A rendezvények azt a célt szolgálják, hogy a különféle korosztályok egymáshoz 
közelebb kerüljenek, egymást jobban megismerjék, és lehetőség szerint legyen együtt megélt 
közösségi élményük. A kisebbségi önkormányzatok támogatást nyújtanak olyan 
kezdeményezésekhez, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok mindennapi életét, a különféle 
ellátórendszerek, idősellátás, óvodai ellátás, stb. meglévő szolgáltatásait a saját módjukon, 
pályázati lehetőségeiken, civil szervezeteiken keresztül segítik. 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége; 
A Gyulai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete tevékenységének célja Gyula városban és 
környezetében élő nyugdíjas állampolgárok érdekvédelme, képviselete és szolgálata, közéleti, 
kulturális, szociális és egészségvédelme. A gyulai nyugdíjasok érdekérvényesítése, szabadidős 
programok szervezése, társadalombiztosítási és jogsegélyszolgálat. Nyugdíjasok Akadémiájának 
működtetése. 12 klubot működtetnek tagok száma 600 fő. 
Gyulai Nyugdíjas Polgári Egyesület azokat a gyulai, polgári gondolkodású nyugdíjas embereket 
fogja össze, akik idős koruk ellenére sem fordultak el a közösségtől, és annak aktív részeseiként 
szeretnék megélni hétköznapjaikat. Taglétszámuk 120 fő.  
A Független Egyesület a szenvedélybetegek közösségi ellátásában tevékenykedik, segítséget 
nyújtanak a munkahelykeresésben, a munkahely megtartásában, tájékoztatást adnak a szociális 
ellátások igénybevételi lehetőségéről, segítséget adnak az életmódváltáshoz.  
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Gyulai Kirendeltsége mintegy félszáz 
tagságával elsősorban önsegítő csoport, de segítséget nyújtanak jelnyelvi tolmácsolásban is.  
Meg kell említenünk még továbbá azokat a szervezeteket is a teljesség igénye nélkül, akik szintén 
fontos szerepet játszanak a különféle célcsoportok segítésében, a társadalmi felzárkóztatásban, az 
érdekképviseletben, akik nélkül programunk sem lenne teljes. Így a Tanyavilágban Élők 
Érdekvédelmi Egyesülete, Gyulai Kert és Tanyatulajdonosok Egyesülete, Gyulai Foglalkoztatási 
Közhasznú Egyesület, Gyulai Wellness Egyesület, Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek 
Közhasznú Egyesület, Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület, Szentháromság 
Hospice Közhasznú Alapítvány, a Békés Megyei Ilco Egyesület, a Gyulai Bűnmegelőzési 
Polgárőr Egyesület, továbbá az önkormányzati alapítású Őszidő Alapítvány. Ezen szervezetek 
munkássága nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Gyula városában azok a közösségek, amelyek tagjai 
egyéb okok miatt hátrányba kerülhetnek, ez a hátrány fokozatosan csökkenjen. 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
Emhő-Baudermann KFT támogatja a gyulai székhelyű Békés Megyei Sclerosis Multiplexes 
Emberek Közhasznú Szervezetet és a működéséhez hozzájárul. A szervezet az alábbi 
tevékenységeket végzi: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, 
rehabilitációs tevékenység: az otthonápolás és rehabilitáció segítése, az ehhez szükséges 
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gyógyászati és rehabilitációs eszközök biztosítása, életvezetési segítségnyújtás, lelki gondozás, 
betegoktatás, betegápolás, rehabilitáló masszírozás, még nem ismert SM-es emberek felkutatása, 
kapcsolattartás a többi SM-es klubbal, egyesülettel és az SM-es Betegek Országos Egyesületével. 
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 
A Salus Duo Kft. üzemelteti a 30 férőhelyes Kastélykert Idősek Apartmanházát 2005 óta. 
A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése.  
HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a 
hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 
beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 
összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 
önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 
 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 
egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a HEP elkészítésének 
folyamatába; 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtet-e 
HEP Fórumot. 

c) A képviselő-testületi döntést követően az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a hiteles 
határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi, és megküldi a 
TEF esélyegyenlőségi mentora részére. A TEF az települései önkormányzatok HEP-jeit 
közzéteszi, honlapján megjelenteti.



 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 
Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Ø Bár szegregátumok nincsenek a 
tanyavilág kiterjedt, nehéz 
megközelíteni az egyes 
tanyákat 

Ø Kevés a szociális bérlakások 
száma a benyújtott igényekhez 
képest. 

Ø A szociális bérlakos felújításra, 
hőszigetelésre szorulnak 

Ø Tartós munkanélküliek aránya 
az álláskeresők között 

Ø Munkaerőpiaci szempontból 
többszörös kockázattal bíró 
személyek az álláskeresők 
között  

Ø Családon belüli konfliktusok, 
családon belüli erőszak 

Ø Digitális oktatáshoz való 
hozzáférés hiánya 

 

Ø Többfunkciós terepjárók 
beszerzése, üzemeltetése. 

Ø Digitális tanyatérkép 
fejlesztése. 

Ø Bérlakás állomány fejlesztése 
pályázat segítségével. 

Ø Bérlakás állomány 
korszerűsítése pályázati forrás 
igénybevételével. 

Ø Képzési, átképzési lehetőségek 
biztosítása,  

Ø Egyéni fejlesztési lehetőség 
biztosítása mentori szolgáltatás 
biztosításával 

Ø Felvilágosító, prevenciós 
jellegű előadások szervezése, 
észlelő- és jelzőrendszer 
működésének és prevenciós 
jellegének erősítése, tagjainak 
aktivizálása 

Ø Infokommunikációs technikai 
eszközök biztosítása 

 

Gyermekek 

Ø Családtámogatási támogatások 
bővülése 

Ø Hosszú várakozási idő a 
bölcsődei felvételre, 
stabilizálódott 0-3 éves 
gyermeklétszám 

Ø Az óvodai ellátást biztosító 
épületek hőszigetelésre és 
felújításra szorulnak. 

Ø Hátrányos helyzetű gyermekek 
száma 

Ø Fokozatosan növekvő igény a 

Ø Bölcsőde férőhely-bővítés, 
fejlesztés a családtámogatási 
ellátások bővítésére tekintettel 

Ø Épületek felújítása, 
korszerűsítése lehetőség szerint 
pályázati források 
igénybevételével. 

Ø HH. gyermekek számának 
csökkentése Jelzőrendszer 
erősítése, veszélyeztetés 
csökkentése 

Ø Nyári táboroztatási lehetőségek 
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nyári szünidő értelmes 
eltöltésére 

Ø Veszélyeztető környezeti 
hatások tettleges bántalmazások 
a kortársak között 

Ø Igazolatlan iskolai mulasztások 
Ø Az Internet káros hatásai: 

internetes zaklatások, érzelmi 
bántalmazások 

Ø Alkoholfogyasztás, drogozás 
Ø Egészségtelen táplálkozás, 

mozgásszegény életmód 
Ø A különböző konfliktusok 

megoldásának hiányos 
tájékozódási lehetősége a 
megváltozott jogszabályok 
mentén. 

biztosítása, a városban elérhető 
lehetőségekhez való hozzáférés 
biztosítása 

Ø Iskolai szociális munka során 
alkalmazható, az újszerű 
kihívásokra alkalmazható 
lehetőségekhez való hozzáférés 
elősegítése  

Ø Iskolai szociális munka 
kiterjesztése 

Ø Figyelemfelkeltő előadás-
sorozat pedagógusok, szülők, 
gyermekek számára 

Ø Célirányos, szigorúbb 
ellenőrzések 

Ø Drog-prevenció és az 
egészegészséges életmód 
további hangsúlyozása 

Ø Összefoglaló tájékoztató 
kiadvány készítése, országosan 
és helyben igénybe vehető jogi 
segítségnyújtás 
igénybevételének lehetőségéről 

Idősek 

Ø Hanyatló egészségi állapot 
Ø Izoláció, mozgáshiány 
Ø Kevés a városból kivezető 

kerékpárutak száma. 
Ø Igény informatikai jártasság 

elsajátításában 
Ø A közösségi részvétel 

társadalmasítása. 
Ø Mentális problémákkal küzdő 

időskorúak emelkedő száma 
Ø Hosszú várakozási idő az 

egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételének lehetőségére 

Ø Nappali ellátást biztosító 
intézmények nem vonzóak, 
felújításra, korszerűsítésre 
szorulnak. 

Ø Átmeneti és tartós bentlakást 
biztosító intézmények leromlott 
állaga 

Ø Átmeneti és tartós bentlakást 
biztosító intézmények ellátására 
hosszú a várakozási idő 
 
 
 

Ø A demenciában szenvedők 
emelkedő száma 
 

Ø Egészségfejlesztés 
Ø Aktív időskor biztosítása, 

időskorúak mozgási, sportolási 
lehetőségeinek bővítése, 

Ø szenior mozgásparkok létesítése 
Ø További kerékpárutak építése, 

lehetőség szerint pályázati 
forrás bevonásával. 

Ø Az élethosszig tartó tanulás 
kiszélesítése, 

Ø igény szerinti folytatása 
Ø Referencia személyek által 

létrejövő társas támogatottság. 
Ø Egy kutatás keretében 

meghatározni a problémákat, 
szakmai támogató stratégia 
kidolgozása 

Ø Érdekérvényesítés a képviseleti 
politikai csatornákon 

Ø Intézmények felújítása, 
korszerűsítése lehetőleg 
pályázati forrás 
igénybevételével. 

Ø Intézmények felújítása, 
korszerűsítése lehetőleg 
pályázati forrás 
igénybevételével. 

Ø Új intézmények létrehozása 
lehetőleg pályázati forrás 
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Ø Közösségi közlekedés részleges 
akadálymentesítettsége 

igénybevételével. 
Ø Speciális bentlakást biztosító 

otthon létrehozása 
Ø A teljes akadálymentesítettség 

kialakítása 

Nők 

Ø Hosszú a várakozási idő a 
bölcsődébe jutáshoz 

Ø Gyermekek elhelyezésének 
nehézségei munkavégzés 
időtartama alatt. 

Ø Gyermekek felügyeletének 
hiánya a nyári szünidő alatt. 

Ø A gyermekvállalást követően 
nehéz visszatérni a munka 
világába 

Ø Alacsony képzettségű nők szűk 
foglalkoztatási lehetőségei 

Ø A magányérzet, elszigetelődés 
kialakulása, családon belüli 
konfliktusok kockázata 

Ø Munka és család 
összeegyeztethetőségének 
lehetőségei 

Ø Bölcsődei férőhelyek bővítése 
Ø Biztonságos óvó környezet 

kialakítása. 
Ø Nyári napközis tábor szervezése 
Ø Ösztönözni kell városunkban a 

családbarát munkahelyek 
megvalósítását, támogatását 

Ø További képzések 
megvalósítása 

Ø Prevenciós előadások, 
szabadidős programok, 
„klubok” szervezése 

Ø Tájékoztatók, felhívások a 
munkáltatók részére 

Ø Családbarát intézkedések 
foganatosítása mind a helyi 
környezet, mind a nyújtott 
szolgáltatások vonatkozásában 

Fogyatékkal 
élők 

Ø Kevés a célcsoport 
érdekérvényesítő képessége, a 
közösségi lét perifériájára 
marginalizálódtak 

Ø Beszűkülő foglalkoztatási 
lehetőségek 

Ø Megváltozott munkaképességű 
emberek fejlesztő 
foglalkoztatása 

Ø Fogyatékos ellátott személyek 
hosszútávú biztonságos és 
méltó elhelyezésének hiánya 

Ø Támogató szolgálat elöregedő 
gépjárműparkja 

 

Ø Érzékenyítő események 
szervezése SNI-s gyermekek, 
sérültek, fogyatékkal élők 
integrációjáért, rendszeres 
találkozók szervezése 

Ø Foglalkoztatás bővítése 
Ø Fejlesztő foglalkoztatás 

bővítése a GYKESZGYI-nél. 
Ø Fogyatékos lakóotthon, 

támogatott lakhatás kialakítása 
Új gépjárművek beszerzése pályázati 
lehetőségek kihasználásával 

Több 
célcsoportot 
érintő, 
településszintű 
megállapítás 

Ø Az akadálymentesített járdák 
részleges hiánya 

Ø Közösségi közlekedés részleges 
akadálymentesítettsége 

Ø További akadálymentesítés 
Ø A teljes akadálymentesítettség 

kialakítása 

 

Jövőképünk 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők visszataláljanak a munka világába és 
biztonságban élhessenek. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges fejlődését, étkeztetését. Lényeges, hogy 
jogkövető ifjúsággá nevelkedjenek erkölcsi értékek mentén. 
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Támogatjuk a nők visszatérését a munka világába és segítjük a gyermekeik biztonságos 
elhelyezését munkaidejük alatt.  
Folyamatosan odafigyelünk az idősek tartalmas időtöltésére, élethosszig tartó tanulásukra. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők helyváltoztatására, a foglalkoztatás szempontjából 
is hasznos, méltó életvitelre és gondoskodásukra. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 A B C D E F G H I J K L 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

esetében az 
együttműködés 

bemutatása 

0. Település szintű probléma 

1 Gördülékeny 
közlekedés - 
méltó 
életvitel a 
fogyatékos 
személyek és 
időskorúak 
számára 

Akadálymentesített 
járdák részbeni 
hiánya. A 
fogyatékosok 
életminőségével 
kapcsolatos 
stagnálás 
(személyes 
tapasztalat) 

RC: járdák 
állapotának 
felmérése, KC: 
közszolgáltatást 
biztosító épületek 
környezetének 
akadálymentesítése, 
HC: települési 
akadálymentesség 

Gyula Város 
Integrált Fejlesztési 
Stratégiája 

Idősügyi Nemzeti 
Stratégia (2010-
2022), (2023-
2024) Országos 
Fogyatékosságügyi 
Program (2015-
2025) 

Felmérés, tervezés, 
szervezés, 
lehetőségek és 
egyéb feltételek 
feltárása, pályázati 
és egyéb 
erőforrások 
felkutatása 
(Lakástakarék 
Pénztár), 
anyagvásárlás, 
pályázatok kiírása, 
közmunkaszervezés 

Polgármester 2027. 12. 31. 
(péntek) 

Pályázatok 
elszámolása, 
elégedettségi 
mérések, 
folyamatos 
karbantartás 

Humán erőforrás, 
pályázati pénz, 
saját erő 

Folyamatos, 
létrehozott 
infrastruktúra 
állagmegóvása 

nem releváns 

2 Biztonság a 
tanyavilágban 

A tanyavilág 
kiterjedt, nehéz 
beazonosítani a 
tanyák pontos 
helyszínét. 

A lakott ingatlanok 
és az ott élő 
polgárok gyorsan 
felkereshetők 
legyenek. RC: 
Pontos térkép 
adatok. KC: Az 
infokommunikációs 
eszközök adta 
lehetőségek 
kihasználása a 
biztonság 
megteremtésében 
HC: A lakhatással 
kapcsolatos 
biztonság 

Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció 

Nők és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 
Stratégia (2010-
2021) 

Térkép adatok 
meghatározása 
GPS koordináták 
megadása GPS 
koordináták 
digitalizálása QR- 
kódok elkészítése, 
biztosítása a 
jogosultak számára 

polgármester 2027. 12. 31. 
(péntek) 

 

Naprakész, pontos 
információk 
Együttműködések 
kialakítása, 
technikai fejlődés, 
közösségfejlesztés 
Létbiztonság 
növekedése 

Humán erőforrás, 
költségvetési + 
pályázati 
támogatás 

Tanyagondnoki 
szolgálat és 
családsegítő 
munkatársak 
folyamatosan 
frissítik az 
adatokat 

nem releváns 
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megteremtése 

3 Az idősellátás 
vonzó 
megújult 
környezete 

Nappali ellátást 
biztosító 
intézmények nem 
vonzóak, 
felújításra, 
korszerűsítésre 
szorulnak. 
Átmeneti és tartós 
bentlakást biztosító 
intézmények 
leromlott állaga 
Átmeneti és tartós 
bentlakást biztosító 
intézmények 
ellátására hosszú a 
várakozási idő 

RC: gazdaságosabbá 
tenni az idősellátást 
KC: Az időskorúak 
személyes 
gondoskodásának a 
vonzóbbá tétele HC: 
A vonzó, jó közérzet 
kialakításával 
csökkenthető az 
elmagányosodás 

Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció Város 
Idősügyi Stratégiája 

Idősügyi Nemzeti 
Stratégia (2010-
2022), (2023-
2024) Országos 
Fogyatékosságügyi 
Program (2015-
2025) 

Felmérés, tervezés, 
szervezés, 
lehetőségek és 
egyéb feltételek 
feltárása, pályázati 
és egyéb 
erőforrások 
felkutatása 

polgármester 2027. 12. 31. 
(péntek) 

 

Pályázatok 
elszámolása, 
elégedettségi 
mérések, 
folyamatos 
karbantartás 

Humán erőforrás, 
pályázati pénz, 
saját erő 

Folyamatos nem releváns 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Család és 
lakhatás 

Kevés a bérlakás 
állomány, magas a 
bérlakást igénylők 
száma. 

A 
mélyszegénységben 
élő családok méltó 
lakhatásának 
biztosítása. RC: 
Biztonsági 
szükségletek 
kielégítése. KC: 
Takarékosság 
elindítása, 
szemléletformálás 
HC: Önálló lakhatás 
megteremtésének 
támogatása 

Gyula Város 
Integrált Fejlesztési 
Stratégiája (2008) 
Gyula Város Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepciója 

Új Roma Stratégia 
(2019-2030) 

Bérlakások építése 
Terület kijelölés 
Tervezés Pályázat + 
kivitelezés 

Polgármester 2027. 12. 31. 
(péntek) 

Növekszik a 
bérlakások száma 
R: Lakhatás 
biztosítása a 
kérelmezők részére 
K: 
Szemléletformálás 
H: Szociális 
biztonság 
megteremtése a 
hátrányos helyzetű 
családoknak. 

Humán erőforrás, 
költségvetési + 
pályázati 
támogatás 

Folyamatos nem releváns 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Biztonságos 
gyermekkor, 
az ifjúság 
biztonsága 

Veszélyeztető 
környezeti hatások 
tettleges 
bántalmazások a 
kortársak között; 
Igazolatlan iskolai 
mulasztások; Az 
Internet káros 
hatásai: internetes 

A fiatalok 
szemléletformálása.  
RC: 
veszélyeztetések 
megszüntetése  KC: 
biztonság kialakítása  
HC: egészséges 
életmód, helyes 
táplálkozás 

Gyula Város 
Önkormányzata 
Közoktatás-
fejlesztési Terve   
Gyula Város Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepciója 

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia 
(2007-2032) 

Jelzőrendszer 
irányítása,  
családgondozás 
felvilágosító 
tevékenység 

Polgármester 2027. 12. 31. 
(péntek) 

A gyermekvédelmi 
jelzőrendszer 
jelzéseinek 
csökkenése. R: 
veszélyeztetések 
számának 
csökkenése K: A 
gyermekek 
biztonságérzetének, 

Intézményi 
humán erőforrás, 
önkormányzati 
források, 
pályázatok. 

Folyamatos nem releváns 
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zaklatások, érzelmi 
bántalmazások; 
Alkoholfogyasztás, 
drogozás; 
Egészségtelen 
táplálkozás, 
mozgásszegény 
életmód; 

megvalósítása közérzetének 
javulása H: 
Egészséges, pozitív 
szemléletű ifjúság 

2 Boldog 
óvodáskor 

Az óvodai ellátást 
biztosító épületek 
hőszigetelésre és 
felújításra 
szorulnak. 

RC: Gazdaságosabb 
üzemeltetés KC: 
Ellátás minőségének 
javulása HC: 
Boldogabb 
gyermekek 

Gyula Város 
Integrált Fejlesztési 
Stratégiája  Gyula 
Város 
Önkormányzata 
Közoktatás-
fejlesztési Terve 

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia 
(2007-2032) 

Felmérés, tervezés, 
szervezés, 
lehetőségek és 
egyéb feltételek 
feltárása, pályázati 
és egyéb 
erőforrások 
felkutatása 

polgármester 2027. 12. 31. 
(péntek) 

 

Pályázatok 
elszámolása, 
elégedettségi 
mérések, 
folyamatos 
karbantartás 

Humán erőforrás, 
pályázati pénz, 
saját erő 

Folyamatos nem releváns 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Nő – család - 
munkavállalás 

A munka világába 
visszatérő és a 
foglalkoztatásban 
részt vevő 
gyermekes nők 
gyermek 
elhelyezési 
nehézsége a 
munkavégzés 
időtartama alatt. 

Kisgyermekes aktív 
korú nők gyermekei 
elhelyezésének 
megoldása a 
munkavégzés 
időtartamára. RC: 
mindennapi 
elhelyezés 
megoldása, KC: 
évközi elhelyezés, 
HC: gyermekbarát, 
családbarát 
munkahelyek 
kialakítása, a nők 
foglalkoztatásának 
bővülése 

Gyula Város 
Önkormányzatának 
Gazdasági 
Programja  Gyula 
Város Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepciója 

Nők és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 
Stratégia (2010-
2021) 

Felmérés, 
elhelyezés 
szervezése, 
gondozók keresése, 
munkáltatók 
tájékoztatása, 
befogadó családok 
keresése, családi 
napközi szervezése. 

Polgármester 2027. 12. 31. 
(péntek) 

Év közbeni részt 
vevők száma, 
bölcsődei- óvodai- 
iskolai napközi 
ellátások száma, 
részmunkaidős 
foglakoztatás 
bővülése, 
családbarát 
munkahelyek 
számának 
növekedése, 
foglalkoztatott nők 
száma 

Önköltség 
megfizetése, 
humán erőforrás 

Folyamatos nem releváns 

2 Gondtalan 
nyár - 
gyermektábor 

Gyermekek 
felügyelethiánya a 
nyári szünidő alatt. 

Aktív korú nők 
kiskorú gyermekei 
elhelyezésének 
megoldása a nyári 
szünidő alatt. RC: 
nyári elhelyezés, KC: 
családok 
támogatása, HC: 
nők 
foglalkoztatásban 

Gyula Város 
Önkormányzata 
Közoktatás-
fejlesztési Terve 

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia 
(2007-2032)  Nők 
és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 
Stratégia (2010-

Felmérés, 
elhelyezés, 
felügyelet 
szervezése, 
étkeztetés 
biztosítása, 
pénzügyi 
lebonyolítás 

Polgármester 2027. 12. 31. 
(péntek) 

Nyári programban 
részt vevők száma, 
étkezők száma, 
táborozás 
időtartama. 

Önköltség 
megfizetése, 
humán erőforrás 

A program 
időtartama. 

nem releváns 
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tartása. 2021) 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Társas, 
harmonikus 
időskor 

Növekvő 
időskorúak száma, 
azon belül is a nők 
száma és az 
egyszemélyes 
háztartás, 
izolálódás. 
(demográfiai 
adatok) 

Magány oldása, 
mentális támogatás 
az egyedül élő 
időskorú nők 
számára. RC: 
Lakókörnyezeti 
segítés KC: szociális 
ellátások bővítése, 
HC: Izoláció 
csökkentése 

Gyula Város Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepciója Gyula 
Város Idősügyi 
Stratégiája 

Idősügyi Nemzeti 
Stratégia (2010-
2022), (2023-
2024) 

Önkéntes segítők 
felkutatása. 
Szociális ellátások 
bővítése: 
étkeztetés, Házi 
segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás, 
nappali ellátás 
bővítése. Közösségi 
programok 
szervezése, 
bővítése. 

Polgármester 2027. 12. 31. 
(péntek) 

RC: az ellátásban 
részesülők száma 
növekszik, KC: 
növekszik a 
rendezvényeken az 
időskorúak száma, 
HC: csökken a 
mentális 
megbetegedések 
száma 

Humán erőforrás, 
önkéntesség, 
normatív állami 
támogatás, 
pályázati 
lehetőségek 

Folyamatos nem releváns 

2 NET-re kész 
idősek 

Az időskorúak 
informatikai 
jártassága 
alacsony. 

Az időskorúak 
informatikai 
jártasságának 
növelése, a 
számítógép 
használatának 
elsajátítása. RC: 
Számítógépes 
alapismeretek 
átadása, KC: az 
Internet 
használatának 
megtanítása. HC: a 
magányosság 
érzésének 
csökkentése, 
kommunikáció 
áramlás 
megvalósítása, 
élethosszig tartó 
tanulás elérése, 
generációk közötti 
kapcsolat erősítése. 

Gyula Város 
Idősügyi Stratégiája 

Idősügyi Nemzeti 
Stratégia (2010-
2022), (2023-
2024) 

Kapcsolatfelvétel 
középiskolákkal és 
idősügyi 
szervezetekkel, 
önkéntes diákok 
szervezése, városi 
szintű 
kommunikáció, 
oktatás 

Polgármester 2027. 12. 31. 
(péntek) 

Az alapismereteket 
megszerzők száma, 
az internet 
használók száma, 
elégedettségi 
felmérés (az 
Internet 
segítségével!), a 
programban részt 
vevő önkéntesek 
száma 

Humán erőforrás, 
hozzájárulás a 
közüzemi 
költségekhez. 

Folyamatos nem releváns 

3 Mentális 
segítés az 
időskorban 

Demencia 
kórképek magas 
száma az 

Kutatás keretében 
demencia mérése 
Gyula város 
időskorúak körében. 

Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció 

Idősügyi Nemzeti 
Stratégia (2010-
2022), (2023-

Kutatás Demens 
stratégia Formális 
és informális 
gondoskodás 

A kutatásban 
önkéntesen 
résztvevők, 
Gyulai 

2027. 12. 31. 
(péntek) 

A kutatás validált 
eredményei, 
demenciában 
szenvedők, a 

Humánerőforrás, 
saját erő, 
pályázati források 

folyamatos nem releváns 
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időskorban RC: elemző, 
értékelő tanulmány 
elkészítése. KC: 
demens stratégia 
elkészítése. HC: a 
demenciában 
szenvedő 
időskorúak 
életvitelének 
segítése. 

2024) megszervezése 
Tájékoztatás 

Kistérség 
Egységes 
Szociális és 
Gyermekjóléti 
Intézménye; 
hep referens 

gondoskodást 
igénylők száma. 

4 Méltó időskor Átmeneti és tartós 
bentlakást biztosító 
intézmények 
ellátására hosszú a 
várakozási idő A 
demenciában 
szenvedők 
emelkedő száma 

Elegendő számú 
férőhely biztosítása. 
RC: 
Tehermentesíteni az 
aktív korú 
hozzátartozókat KC: 
Megszüntetni a 
várólistákat, 
biztonságot nyújtani 
az időskorúaknak 
HC: Méltó időskort 
biztosítani az 
időskorúaknak 

Szociális 
Szolgáltatástervezési 
koncepció Gyula 
Város Idősügyi 
Stratégiája 

Idősügyi Nemzeti 
Stratégia (2010-
2022), (2023-
2024) 

Felmérés Tervezés 
Pályázat 
felkutatása 
Beruházás 
megvalósítása 
Ellátó intézmény 
bővítése 
Beköltözés 
Megfelelő 
programok 
biztosítása 

polgármester 2027. 12. 31. 
(péntek) 

 

Csökken az 
intézményi ellátásra 
várakozók száma; 
Emelkedik az 
időskorúak 
életszínvonala; 
Csökken az aktív 
korú hozzátartozók 
terhe 

Humánerőforrás, 
saját erő, 
pályázati 
források. 

Folyamatos nem releváns 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Gondoskodás-
biztonság 

Fogyatékos 
személyek 
bentlakásos 
lakóotthonának 
hiánya. 

RC: az ellátottak 
biztonságának 
megteremtése, KC: 
a szülők, 
hozzátartozók 
megnyugtatása, HC: 
élethosszig tartó 
biztonságos 
gondoskodás 

Gyula Város Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepciója 

Országos 
Fogyatékosságügyi 
Program (2015-
2025) 

Helyszín 
kiválasztása, 
tervezés, szervezés, 
pályázatok 
benyújtása, 
közbeszerzés, 
építés, 
engedélyezés. 

Polgármester 2027. 12. 31. 
(péntek) 

Pályázatok 
elszámolása, 
elégedettségi 
mérések, ellátottak 
száma 

Humán erőforrás, 
pályázati pénz, 
saját erő, 
önkéntesség. 

Folyamatos nem releváns 

2 Fogyatékkal 
élők 
találkozója 

Alacsony 
érdekérvényesítő 
képesség, kevés a 
célcsoportra 
irányuló figyelem 

RC: A fogyatékkal 
élők hasznosság 
érzetének 
tudatosítása. 
Közérzetük javítása, 
élményszerzés. KC: 
Figyelemfelhívás a 
sérült fiatalok 
célcsoportjára. 
Elfogadó attitűd 

Gyula Város Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepciója 

Országos 
Fogyatékosságügyi 
Program (2015-
2025) 

Rendezvény 
szervezése, 
lebonyolítása, 
értékelése. 

Polgármester 2027. 12. 31. 
(péntek) 

Rendezvényen 
résztvevők száma 

Saját erő, 
lehetőség szerint 
pályázati 
támogatás. 

Folyamatos nem releváns 
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kialakítása a 
többségi 
társadalomban. HC: 
A sérült fiatalok 
társadalmi 
integrációjának 
növelése. 

 
 
 
 



3. Megvalósítás 

 

3.1 A megvalósítás előkészítése 

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

 

3.2 A megvalósítás folyamata 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése lehet.  
HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között 
a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 
beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 
összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 
önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 
 
A HEP Fórum feladatai: 
- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan 
válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,  
- a HEP intézkedéseinek megvalósításában, a HEP IT megvalósulásának figyelemmel 
kísérése, a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 
évenkénti felülvizsgálata, 
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- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 
beavatkozások meghatározása 
- a HEP IT aktualizálása, az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT 
előkészítése képviselő-testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, dokumentálása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti 
településeken (opcionális) az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A 
munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok 
rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum 
számára.  
 
 
 

 
 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, de szükség 
esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül. 
 
A HEP Fórumok javasolt összetétele: 
Tagok 

• a település polgármestere, 
• a település/közös önkormányzatok jegyzője, 
• helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői, 
• beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői, 
• helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  
• meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 
• 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal 

képviselői, 
• helyi jelzőrendszeri felelős, 
• a településen működő - a HEP célcsoportjai kapcsán érintett - civil szervezetek és 

egyházak képviselői, 
• A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős 

intézmények, szervezetek képviselői, 
• a település HEP referense, 
• a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 
• egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy, 

vagy a településen aktív szerepet vállaló személyek). 
 
Állandó meghívottak 

• a település képviselő-testületének tagjai, 

• az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

• tankerületi központ képviselője, 

• környező települések önkormányzati szereplői, 

• járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

• egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz 
kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok 
képviselői). 

3.3 Monitoring és visszacsatolás 

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

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 
ülésének mihamarabbi összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 
képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 
érdekében. 
 
 
3.5 Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a 
polgármester felel. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a 
HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  
 
 

3.6 Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - 
felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 
Fórum megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 
hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 
következményeinek elhárításáról. 
 
 








