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Bevezetés 
 

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete 299/2007. (XI.28.) számú határozatával 

fogadta el az első Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A jelenleg hatályos programot a képvi-

selő-testület 288/2019. (XI.6.) számú határozatával hagyta jóvá. A program időarányos meg-

valósulását, illetve a helyzetelemzésben foglaltak esetleges megváltozását kétévente át kell 

tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a programot felül kell vizsgálni, illetve a hely-

zetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.  

 

Összhangban „az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról” szóló 2003. 

évi CXXV. törvény, „a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól 

és az esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és „a helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól” szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 

rendelet rendelkezéseivel, Dunavecse önkormányzata esélyegyenlőségi programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott esélyegyenlőségi programmal ösz-

szehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését.  

Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kap-

csolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. 

A programalkotás során törekedni kell a települési önkormányzat egyéb fejlesztési terveinek, 

koncepcióival történő összhangra is.  

Mindezekre és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 9. pontjára figye-

lemmel javasolt, hogy a HEP elkészítése széleskörű szakmai egyeztetés mellett történjék.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.  
 

  

A település bemutatása 
 

Dunavecse rövid története 
 

Közvetlenül a Duna bal partján terül el a 4027 lakost számláló (2019-es adat) kisváros. Buda-

pesttől 72 km-re, délre található az 51-es számú főút mellett. A település belterülete 300 hek-

tár, a külterülete 6 400 hektár.  

Jól megközelíthető autóbusszal, a Budapest–Baja útvonalon és vízen, a Dunán (személyhajó 

közlekedés nincs, teherhajó- és csónakkikötő van). A település infrastruktúrája jól kiépített. A 

város teljes területén lehetőség van valamennyi közüzemi szolgáltatás igénybevételére (ivó-

víz, villany, gáz, szennyvíz, telefon, internet). 

Önkormányzatunk igen kiterjedt intézményhálózatot működtet, ahol minden korosztályról 

igyekszünk gondoskodni. A 2013-as évben a Dr. Kolozs Gergely „Tipegő” Bölcsőde egy tel-

jesen új építésű épületbe költözött, megújult eszközkészlettel, és környezeti kialakítással. A 

Százszorszép Óvoda két tagintézménye szintén Önkormányzatunk intézményi struktúrájának 

részét képezi, a Honvéd utcai óvoda pályázati forrás keretében teljesen megújult, kibővült, 

valamint Zrínyi utcai épület is felújításra került a 2017-es év folyamán. 

A Petőfi Sándor Általános Iskola két épülete, valamint a Dunavecsei Sportcsarnok is az ön-

kormányzati épületeinek körébe tartozik. Az épületek felújítása pályázatból valósult meg a 

2018-as év folyamán. Ezen kívül található még a településen egy református iskola, valamint 

egy speciális általános iskola is. A Dunavecsei Művelődési Ház 2020. november 1-jétől a 

Helytörténeti Kiállítás és az Árpád-kori témapark egy intézményként működik tovább. A Vi-

kár Béla Könyvtár szintén 2020. november 1-jétől önálló intézményként működi tovább. 
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A teljes körűen felújított, és kibővített szakrendelő, a Dunavecse Város Önkormányzat Dr. 

Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum, továbbra is 8 település betegeinek megfe-

lelő, szakszerű ellátását biztosítja. Az orvosi ellátásba bekapcsolódva településünkön megta-

lálható még két felnőtt és egy gyermek háziorvosi rendelő is. A Vasút utcai háziorvosi rendelő 

a 2020-as évben a Magyar Falu Program keretében megújult. 

A városban felmerülő, a minden napi élet során jelentkező feladatokat szakszerűen látja el az 

Önkormányzati Településellátó Intézmény (ÖTI) kollektívája.  

Az Idősek Napközi Otthonát, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot a Kistérségi Egyesített 

Szociális Intézménye (KESZI) üzemelteti. 

A település történelme igen gazdag. Már az időszámítás előtti második évezredből rendelke-

zik értékes régészeti leletekkel, melyek a Magyar Nemzeti Múzeumban találhatók. Éltek itt 

trákok, szkíták, kelták, avarok. A honfoglalás idején magyarok telepedtek itt le – ennek szin-

tén vannak tárgyi emlékei (az árpád-kori leletek szintén a Magyar Nemzeti Múzeumba tekint-

hetők meg). Írásos emlékeinkben először 1271-ben találkozhatunk Vecse nevével. A XIII. és 

XIX. század között a Vecsey, majd a Tetétleni, végül a Földvári család birtokába került a kör-

nyék nagy része. A reformáció térhódításának eredményeként a település lakóinak többsége 

református vallású lett. 1610-ben és 1635-ben itt tartották a református zsinatot. 1745-ben 

felépült a ma is álló református templom (műemlék), melynek tornyát Hild József építette 

1832-ben. 1761-ben Dunavecse mezővárosi rangot kapott, melyet a XIX. század végén veszí-

tett el. 1892-ben járási székhely lett, ezt a rangját 1970-ig őrizte.  

Óriási áldozatot hozott Dunavecse lakossága az I. világháborúban, hisz 855 katonát adott, 

közel 200-an hősi halált haltak és több mint százan sebesülten, csonkán tértek haza a „csonka 

hazába”. Fogságba esett 150 fő, közülük sokan sosem tértek haza. A II. világháború szintén 

nagy veszteségeket okozott, bár koránt sem akkorát, mint az I. világháború.  

A Duna sok lehetőséget nyújtott a településnek (malom, kereskedelem, hajózás, halászás), de 

nagy veszélyt is jelentett a városban élőkre. 1941-ben jeges árvíz pusztított, azonban az 1956-

os árvizet sikerült megállítani. Ma a megerősített gát biztos védelmet jelent az árvizek ellen. 

 

Dunavecse jelentős irodalomtörténeti emlékhely. Itt éltek Petőfi Sándor szülei 1841–44 kö-

zött. Az akkor bérelt mészárszék („A Kis-lak”) még ma is áll az eredeti helyén, és mint Hely-

történeti Múzeum működik. Áll a „Petőfi Ház” is, melyben dunavecsei tartózkodásai idején a 

költő lakott, és a ház tulajdonosának lánya iránt szerelemre lobbant – ezt a szerelmet örökítik 

meg a „Zsuzsika” versek. Az épületet Dunavecse Város Önkormányzat 2020-ban megvásárol-

ta, és felújítását megkezdte.  

Szebbnél-szebb versek születtek Dunavecsén: „Hazámban”, „Füstbement terv”, „Egy estém 

otthon”, stb. Ebben az időben talált vissza a költő a szüleihez, bár nem itt írta, de ide szól a 

„Távolból” című verse, mely megzenésítetten ma Dunavecse himnusza.  

1945-ben itt hunyt el a méltatlanul elfeledet kiváló népzenegyűjtő, etnográfus, műfordító Vi-

kár Béla, akinek legismertebb műfordítása a „KALEVALA”.  

Híres szülöttei még Dunavecsének Jean Tóth festőművész (aki Franciaországban lett ismert) 

és a világhírű fotóművész, Andre Kertész. 

Nagyszerű vízitúra- és vízi sportolási lehetőséget biztosít a Duna. Remek barangoló hely a 

vadregényes Duna-part. Horgászási lehetőség van, a Dunán kívül, a Fűzvölgyi-csatornán és a 

Maloméren.  

A sok, szép emlékművel díszített park, a közeli Duna-part kiváló pihenési lehetőséget biztosít 

az átutazóknak. 

 

Jelentős ünnepeink: 

 

 „Kalevala-nap” – emlékezés Vikár Bélára (február utolsó péntekje) 
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 „Március Idusa” – többnapos kulturális rendezvénysorozat, március 15-éhez és Petőfi 

Sándorhoz kapcsoltan 

 „Hídi - Vásár és Fesztivál” (június utolsó szombatja) Duna - parti népünnepély 

 „Szent István Nap” (augusztus 20.) – műsoros megemlékezés az államalapításról 

 „Szeptember Végén” (szeptember utolsó péntekje) – irodalmi est, tisztelgés Petőfi 

Sándor előtt 

 „Megemlékezés az Aradi vértanúkról” (október 6.) – gyertyagyújtással emlékezünk a 

hősökre 

 „Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatairól” (október 23.) – 

ünnepi műsorral emlékezünk 

 „Városi Karácsony” – karácsonyfa állítás, díszítés 

 

2020-ban jelentős ünnepeink a világjárvány terjedésének lassítása érdekében elmaradtak. 

Fejlett közműhálózatunk, jó megközelíthetőségünk, közelségünk Budapesthez és a Duna-híd 

(Dunavecse–Dunaújváros) kedvező lehetőség a beruházóknak. A Duna-part, az élővizek, em-

lékhelyek kellemes pihenést biztosítanak a horgászni, üdülni vágyóknak. A település lakóinak 

nagy örömére, 2004. július 1-jével Dunavecse visszakapta a városi rangot. 

 

Gazdaság 
 

Az itt lakók életében a mai napig meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság. A magángazdál-

kodókkal egyidejűleg egy mezőgazdasági részvénytársaság is működik. A hagyományos ga-

bonatermelés mellett a jelentős szántóföldi kertészet is virágzik. Fő szántóföldi termények: 

búza, kukorica, napraforgó, céklarépa, petrezselyem, dinnye. Bár területileg – érthetően – 

kisebb méretben, de találhatók telepített gyümölcsösök is. 

Jelenleg üzemelő, nagyobb vállalatok: 

 Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. – növénytermesztés 

 Haslinger Acélszerkezetépítő Kft. – acélszerkezetek gyártása 

 Dunavecse Kikötő Kft. – uszályok ki- és berakása 

 Végh-Vár Kft. (korábban: Soltker Rt.) – zöldség-gyümölcs nagykereskedelemmel fog-

lalkozik. 

 Dunavecse és Vidéke ÁFÉSZ Zrt. – kiskereskedelmi boltok üzemeltetése 

A szokásos szolgáltatások mellett két pénzintézet is tevékenykedik a városban. 

 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év 

végén 

Év Fő Változás 

2014 3856 bázis év 

2015 3824 99,17% 

2016 3825 100,03% 

2017 3769 98,54% 

2018 3806 100,98% 

2019 n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A KSH adatainak vizsgálata alapján Dunavecse város a Kunszentmiklósi Járás harmadik leg-

nagyobb települése. A lakónépesség száma kismértékű csökkenést mutat. 2014-ben lakóné-

pesség száma 3856 fő volt, addig 2018-ban 3806 fő volt. Ez a szám mutatja a legpontosabban 

az adott területen ténylegesen élő, jelenlévő népesség létszámát, ugyan is a KSH definíciója 

szerint lakónépesség "az adott területen lakóhellyel rendelkező, és másutt tartózkodási hellyel 

nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek együttes száma." 
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Lakónépesség

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó népességből 
a megfelelő korcsopor-
tú nők és férfiak aránya 

(%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

Állandó népesség száma  1921 2070 3991 48,13% 51,87% 

0-2 évesek      151 3,78 

0-14 éves  320 319 639 8,02% 7,99% 

15-17 éves  71 62 133 1,78% 1,55% 

18-59 éves  1126 1102 2228 28,21% 27,61% 

60-64 éves  132 145 277 3,31% 3,63% 

65 év feletti  272 442 714 6,82% 11,07% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
     



 
 

A 2018. évi adatok alapján megállapítható, hogy a nemek korcsoportokon belüli aránya eltérő, általá-

ban a férfi lakosság aránya magasabb, de megfigyelhető, hogy a 65-év feletti korcsoportban a női 

lakosság aránya magasabb. A lakosság nagy része belterületen él, külterületen az állandó lakónépes-

ség mindössze 0,75 %-a, 35 fő (2019-es adat) él. 
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti állan-
dó lakosok száma 

(fő) 
 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 
 

Öregedési index 
(%) 

 

2014 641 608 105,43% 

2015 658 605 10876,03% 

2016 696 602 11561,46% 

2017 700 603 11608,62% 

2018 714 639 11173,71% 

2019 729 672 - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A fenti adatokból jól látható, hogy településünkön az utóbbi években az öregedési index növekedett, 

amely a 65 év feletti lakosok létszámának viszonyítja a 14 év feletti gyermekekéhez. 

A „demográfiai öregedés” az alacsony születésszám és a várható élettartam növekedésének a követ-

kezménye.  

A születések száma és a halálozás száma közötti különbség okozza a népességszám csökkenését, 

melyet a migráció sem kompenzál, bár az elvándorlók száma alacsonyabb, mint a „bevándorlóké”.  

 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

Elvándorlás 
 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások kü-
lönbségének 1000 

állandó lakosra 
vetített száma 

 

2014 76 97 -21,00 -5,25 

2015 65 82 -17,00 -4,27 

2016 112 107 5,00 1,25 

2017 59 112 -53,00 -13,46 

2018 114 83 31,00 7,77 

2019 n.a. n.a. - n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
    

 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

 
Halálozások száma 

 
Természetes szapo-

rodás (fő) 

2014 37 55 -18 

2015 40 50 -10 

2016 40 41 -1 

2017 41 42 -1 

2018 55 48 7 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Célok 
 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 

A települési esélyegyenlőségi program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrá-

nyos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely 

elsősorban az állam, az önkormányzat és intézményei, a civil szervezetek és minden magánszemély 

feladata is.  

Az esélyegyenlőség elősegítésének célja a megkülönböztetésből fakadó hátrányok társadalmi szintű 

csökkentése. A programok végrehajtása során ez olyan csoportok segítését és szempontjaik kiemelt 

figyelembevételét jelenti, melyek saját erejükből nem lennének képesek a hátrányaikból fakadó ne-

hézségek leküzdésére, fokozottan ki vannak téve a hátrányos megkülönböztetés veszélyének, illetve 

támogatásra szorulnak a programok forrásaihoz történő hozzáférés során. 

A 1303/2013/EU rendelet I. melléklet 5. pontjával és a PM 1. B fejezet 1.5. részével összhangban a 

cél keretében érvényesül: 

 a hozzáférhetőség horizontális célkitűzése, biztosítva az ESB alapok által társfinanszírozott 

javakhoz és szolgáltatásokhoz történő hozzáférést mindenki számára, 

 a népesedési kihívások kezelése, melynek keretében elősegítjük az összes életkori csoport tár-

sadalmi befogadását. 

 

Dunavecse Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedése-

ket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 

együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel. 
 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesí-

tett, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, vala-

mint helyzetét a településen. 

-20
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E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzá-

férésük 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: 

 

 képzettséghez való hozzáférés  

 munkaerő-piaci pozícióhoz és foglalkoztatási feltételekhez való hozzáférés  

 lakhatáshoz és lakhatási környezethez való hozzáférés  

 egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés  

 közlekedéshez való hozzáférés  

 társadalmi és közösségi kapcsolatrendszerhez való hozzáférés  

 információhoz való hozzáférés  

 közszolgáltatásokhoz való hozzáférés (szociális, gyermekjóléti, és más kormányzati, önkor-

mányzati közszolgáltatások) továbbá  

 hatalomhoz, önrendelkezéshez, önérvényesítéshez való hozzáférés  

 befogadó közösséghez való hozzáférés - szemléletformálás  

 

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 elmoz-

dulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szem-

pontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a prog-

ramalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 
 

1.1. A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elő-

mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A 

program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” szó-

ló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szem-

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

2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva Magyarország 

Alaptörvényében foglaltakra:  

 

ALAPVETÉS 

 

O) cikk 

Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi 

feladatok ellátásához hozzájárulni. 

 

P) cikk 

(1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféle-

ség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös öröksé-

gét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az 

állam és mindenki kötelessége. 

 

SZABADSÁG és FELELŐSSÉG 

 

II. cikk 

Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltóság-

hoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. 

IV. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. 

XI. cikk 

(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. 

XII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalko-

záshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárul-

ni a közösség gyarapodásához. 

(2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki 

dolgozni akar, dolgozhasson. 

XIII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel 

jár. 

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

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

faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társa-

dalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosít-

ja. 
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 

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

kedésekkel segíti. 

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

és a fogyatékkal élőket. 

XVI. cikk 

(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

védelemhez és gondoskodáshoz. 

(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést. 

(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja 

gyermekük taníttatását. 

(4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. 

XVII. cikk 

(3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó 

munkafeltételekhez. 

(4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett sza-

badsághoz. 

XIX. cikk 

(1)23 Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. 

Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekö-

vetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támo-

gatásra jogosult. 

XX. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

XXV. cikk 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal 

vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez 

XXIX. cikk 

(1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez 

tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A 

Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való 

egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatás-

hoz. 
(2) A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre. 

(3)25 A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, a nemzetisé-

geket és a nemzetiségként való elismerés feltételeit, valamint a helyi és országos nemzetiségi ön-

kormányzatok megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg. Sarkalatos törvény a 

nemzetiségként való elismerést meghatározott idejű honossághoz és meghatározott számú, magát 

az adott nemzetiséghez tartozónak valló személy kezdeményezéséhez kötheti. 

XXX. cikk 

(1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki hoz-

zájárul a közös szükségletek fedezéséhez. 
(2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a 

gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani. 
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A helyi esélyegyenlőségi programokban tekintettel kell lenni az alábbi törvényekre is: 

 

 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 

 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiak-

ban: Mötv.) 

 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (1998. évi XXVI. tör-

vény Ftv.) 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi tör-

vény) 

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

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (to-

vábbiakban: Gyvt.) 

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

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

 

 Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) számú rendelete a he-

lyi szociális ellátásokról, igénybevételüknek feltételeiről és eljárási szabályairól 

 Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XI.28.) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az intézményi térítési díjakról 

 Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018. (VI. 28.) számú rendelete a 

helyi közművelődésről 

 Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 27.) rendelete a magán-

személyek kommunális adójáról 

 Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2004. (XI.25.) rendelete a talaj-

terhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról 

 Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (IV.27.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegeníté-

séről 

 Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (IV.27.) önkormányzati 

rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések 

engedélyezésének szabályairól, az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető ré-

szére fizetendő díjakról 

 

 Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017 (XI.2.) rendelete a fiatal 

házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról 
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 Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017 (XI.2.) számú önkormány-

zati rendelete a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálá-

sának szabályairól 
 
 
 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

 

Az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód érvényesítése szempontjából releváns, a tár-

sadalom különböző csoportjainak együttélésére vonatkozó különösen az alábbi stratégiák: 

 

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

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

hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esé-

lyeit. A törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell pri-

oritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban 

korlátozzák fejlődésüket.  A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus 

megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke. 

 

 Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv 2007- 

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

ai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a 

Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési ter-

veket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egész-

ségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a 

sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az 

ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A ne-

mek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz 

kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. 

 

 Idősügyi Nemzeti Stratégia 2009- 

Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Idősügyi Nemzeti Stratégia című stratégiai programot 

(81/2009. (X. 2.) OGY határozat). Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az Idősügyi 

Nemzeti Stratégiában foglalt célkitűzéseket, prioritásokat, preferenciákat képviselje és érvé-

nyesítse jogalkotó és végrehajtó tevékenysége során, kiemelve az időseket érintő kormányzati 

döntéseket, programokat és cselekvési terveket. Az Idősügyi Nemzeti Stratégiában foglaltak 

összhangban vannak az ENSZ alapelveivel, az Európai Unió törekvéseivel, a Társadalmi Be-

fogadásról szóló közös Memorandummal, a Lisszaboni Stratégiával, a Berlini Nyilatkozattal, 

az AGE vezérelveivel, az Európai Szociális Chartával, a magyarországi Idősügyi Chartával, 

valamint az Európai Bizottság Közleményével, melyet a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez 

és a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz intézett. Összhangban van az Öregedésről szóló 

Madridi Nemzetközi Cselekvési Tervvel, az ENSZ Egészségügyi Szervezete, a WHO által 

2001-ben publikált, az idősügyi politikát meghatározó alapdokumentumával, melynek címe 
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az Aktív Időskor (ActiveAgeing – Policy Framework) is. Az Európai Unió Szociálpolitikai 

Ütemterve célkitűzésként határozza meg a humánszolgáltatások modernizálását és fejlesztését 

a társadalmi és demográfiai struktúrák változásaira adott válaszként úgy, hogy a védelem sze-

repe produktív tényezőként jelenjen meg. A magyarországi időspolitika egyik legfontosabb 

megoldandó kérdése az időskorúak diszkriminációjának megszüntetése és esélyegyenlőségé-

nek megteremtése. 

Ma még sok idősebb ember ki van téve a társadalmi kirekesztés valamelyik kockázatának: el-

szigetelődés, egészségi problémák, hozzáférés az ellátásokhoz. A társadalmi részvétel azt is 

jelenti, hogy az egyén milyen mértékben, milyen intenzitással és hányféleképpen használja fel 

képességeit, tudását, egyéniségének sajátos adottságait más emberek, szűkebb vagy tágabb 

közösségek hasznos szolgálatára, gazdagítására, illetve milyen mértékben veszi igénybe má-

sok adottságait saját élete alakításában. Ebben az értelemben a társadalmi részvétel, illetve a 

közösségileg aktív lét azt feltételezi, hogy az egyén tevőlegesen befolyásolja nemcsak saját 

maga, hanem a különböző közösségek életét, hozzáadja tudását, normáinak érvényesítését, 

munkáját, bizalmát, egyéniségének színét, jellegét a közösség egészéhez. 

 

 Az EU 2020 stratégia 

Az EU 2020 stratégia az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 

2000-ben megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közös-

ségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság 

leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az 

intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az 

esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének tel-

jesítenie kell, két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell 

csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt cé-

lozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi ki-

rekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt 

jelent. 

 

 Nemzeti Reform Program 

A Nemzeti Reform Program: Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb esz-

közét tagállami szinten a nemzeti reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak min-

den év áprilisában, a stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nem-

zeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célo-

kat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növeke-

dést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mi-

kor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. 

A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempont-

jából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 

 

 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011–2020) 

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

váhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című doku-

mentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében meg-

fogalmazott felzárkózás politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma kö-

zösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, 

hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, ro-

mák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegé-

szítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a töb-

bi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és 
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foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási 

elképzelésekre. 

 

 Nemzeti Drogellenes Stratégiáról (2013–2020) 

Az Országgyűlés 2013-ban fogadta el a Nemzeti Drogellenes Stratégia című stratégiai prog-

ramot 80/2013. (X. 16.) OGY határozatát mi szerint: „Sajátos probléma a roma kisebbséghez 

tartozók lelki egészségének védelme, a szerfogyasztásból eredő problémáik megelőzése és 

kezelése. A hiányzó szakemberek pótlását segítő ösztönzőrendszer kialakításával meg kell te-

remteni a lehetőséget, hogy a ma még hátrányos helyzetű, ellátatlan térségekben is hozzá le-

hessen férni a lelki egészség megőrzését, a betegségek kezelését biztosító szolgáltatásokhoz. 

Elsősorban a kistelepülésen élők és a veszélyeztetettek érdekében újszerű szervezeti megoldá-

sok is megfontolandók, például az egészségügyi alapellátásban dolgozók bevonása a szer-

használókkal kapcsolatos különböző gondozási feladatokba.” 

 

 Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) 

A Kormány 1744/2013. (X17.) sz. Korm. határozatával fogadta el a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Stratégiáról szóló stratégiáját, mely Bács-Kiskun megye tekintetében különös jelentőséggel 

bír. „Klasszikus értelemben vett kiterjedt tanyavilágról, amelynek hazánkban három típusát 

különböztetünk meg (életvitelszerűen lakott, gazdálkodásra használt vagy idényjelleggel, hét-

végi házként funkcionáló), igazán csak Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye területéin be-

szélhetünk. Ezekben a megyékben jellemző az előzőekben vázolt mindhárom tanyatípus 

együttes jelenléte is, és negyedikként idesorolhatók a jelentős számban található lakatlan, el-

hagyott tanyaépületek, volt TSZ majorok. A biztonság és a köznyugalom fenntartása ezeken a 

területeken már századokkal ezelőtt is speciális módszereket igényelt. 

A lakott tanyák többségében idős, illetve egyedülálló, hátrányos helyzetű személyek, családok 

élnek. A külterületen, különösen a tanyavilágban élő népesség érzékenyebben reagál a bűn-

ügyi helyzet változásaira, sőt más társadalmi rétegektől eltérően, sajátos helyzetükből fakadó-

an jobban igényli az állam szolgáltató gondoskodását.” A stratégia intézkedéseket is megfo-

galmaz: „Össze kell gyűjteni azon szervezeteket, amelyek hátrányos helyzetű, különösképpen 

roma fiatalok számára működtetnek felzárkóztatási programokat. Meg kell vizsgálni, hogy az 

összegyűjtött (főképpen játszóházakban, tanodákban, közösségi tereken működtetett) progra-

mokba a bűnmegelőzési (áldozattá és elkövetővé válást megelőző) ismeretek, szociális kom-

petenciafejlesztő játékok integrálhatók-e, ki kell dolgozni a módszertanát annak, hogy az ál-

dozattá és elkövetővé válást megelőző ismeretek és szociális kompetenciafejlesztő játékok 

hogyan integrálhatók be a már futó programokba, és az arra alkalmasakba be kell illeszteni 

ezen ismeretek oktatását.” 

 

 Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia 

Az Országgyűlés 18/2013. (III.28.) sz. határozatával fogadta el a Nemzeti fenntartható fejlő-

dés Keretstratégiáról szóló határozatát. „ A hátrányos helyzetű csoportok segítése (önkéntes-

ség) az újraelosztás növekedése nélkül járul hozzá e csoportok helyzetének javításához, 

emellett pedig kapcsolatot teremt az eltérő környezetben élő emberek között, erősítve 

a társadalmi szolidaritást. Az egyéb jellegű társadalmi intézményekben (pl. klubok, egyle-

tek) vállalt önkéntes tevékenység növekedése szintén a társadalom tagjai közötti kapcsola-

tokat, a közösségi összetartozást erősíti, amely közvetett módon hozzájárul a demokratikus 

döntéshozatalban rejlő értékek szélesebb körű felismeréséhez is. Az ilyen tevékenységek 

végzése önmagában jó például szolgálhat a szélesebb csoportok számára, azonban a családok 

keretében lehetőség nyílik ezeknek az értékeknek a nemzedékek közötti továbbadására is… 

Az egészségtudatos életmód számtalan módon kapcsolódhat a különböző tevékenységi kör-

rel rendelkező társadalmi szervezetek tevékenységéhez, így egyebek mellett a természetvé-
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delemhez, a sporthoz vagy a szociális ügyekhez (pl. gyermekek, idősek, hátrányos helyzetű 

csoportok segítése) is. A Keretstratégia ezért ajánlja az egészségtudatos magatartásminták 

megjelenítését a szervezetek alapvető tevékenységének végzése során… 

A gyermekszegénység csökkentése érdekében fontos a lehető legkorábbi életkorban történő 

beavatkozás, vagyis a 0-3 éves korosztály és szüleik számára lehetővé tenni az egészségügyi, 

gondozási, fejlesztési, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a szülői kompetenciák 

erősítését. Ehhez a helyben elérhető szolgáltatások együttműködésének erősítése szükséges. 

A későbbi életkorban a hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves kortól történő óvodáztatása, 

majd hozzáférésük a minőségi, integrált oktatáshoz a sikeres iskolai karrier megalapozása és 

a lemorzsolódás csökkentése érdekében elengedhetetlen… A leszakadó társadalmi csopor-

tok – különösen a romák – és térségek kiemelt kezelése, a szegénység csökkentése a kor-

mányzat által nemcsak az emberi erőforrások fejlesztése, hanem a társadalmi integráció 

szempontjából is fontos. A leszakadó térségek lakosainak az alapvető infrastruktúra hiányá-

ban kevés esélyük van a kitörésre a mélyszegénységből, a munka hiánya pedig a társadalmi 

élet minden területén (pl. értékrendszer, kultúra) a szegregációt erősíti. A mélyszegénység 

aláássa a társadalmi igazságosság érvényesülésébe vetett hitet is. Az e térségekbe irányuló, 

megfelelően tervezett komplex, többek között oktatási és képzési, egészségügyi, gazdaság-

fejlesztési, valamint lakhatási programok ezért a társadalmi összetartozást is szolgálják… A 

társadalmi kirekesztettség mérséklését és a  munkahelyteremtést célzó programok indí-

tásával (például a közszolgáltatások javításával) lehetőség nyílik a munkába bevonható pol-

gárok körének növelésére. Ez amellett, hogy erősíti a társadalmi kohéziót, hozzájárul a hu-

mántőke növeléséhez, illetve az eltartottak számának csökkentéséhez, ezáltal a gazdasági tő-

két is erősítve.” 

 

 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

Az Országgyűlés 15/2015. (IV.7.) sz. határozatával fogadta el az Országos Fogyatékosság-

ügyi Programról szóló határozatát, melyben felkéri a Kormányt, hogy jogalkotó és végrehajtó 

tevékenységében érvényesítse a Programban elfogadott elveket, feladatokat és célkitűzéseket, 

dolgozzon ki 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervet, számoljon be a célkitűzések 

megvalósulásáról az Országgyűlésnek. 

Az Országgyűlés felkéri a kormányzati és civil szervezeteket, hogy egyenek meg mindent a 

Programban megfogalmazott célok megvalósításáért, a tömegtájékoztató szervek vezetőit és 

munkatársait, hogy vállaljanak részt a Program megismertetésében, a fogyatékos személyeket 

arra, hogy közösségi, helyi, kistérségi, megyei, regionális és országos szinten vállaljanak aktív 

és kezdeményező szerepet saját jogaik biztosításában, vegyenek részt a sorsukat érintő kérdé-

sekben. 

Felkéri továbbá a felelős minisztert, hogy a programot tegye közzé az általa vezetett miniszté-

rium honlapján felolvasó szoftverekkel használható elektronikus formában, magyar jelnyelven 

és könnyen érthető formátumban, továbbá  a látássérültek érdekképviseletét ellátó országos 

szervezeten keresztül Braille-formátumban. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Dunavecse a KESZI tagja, ami abból a célból jött lére, hogy a kistérség lakossága az önkormányzati 

közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jusson hozzá, és az önkormányzatok ezen megállapodás 

keretében történő együttműködéssel minél teljesebb, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával 

biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást, közszolgáltatást és a településfejlesztést. 
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Az KESZI alapellátási ágazat szakmai munkáját az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), 

1997. évi XXXI. törvény és az 1/2000. (1.7) SzCsM rendelet, valamint a 15/1988. (IV.30.) NM ren-

delet, illetve az önkormányzati rendeletben szabályozott előírások szerint végzi. 

 

A szociális szolgáltatások legfőbb célja:  

 

• a szolgáltatások igénybe vevőinek társadalmi-gazdasági helyzetének javítása,  

• a szociális biztonság erősítése,  

• a segítséget igénylő minél nagyobb önállóságának megtartása, függőségi helyzetének 

minél alacsonyabb szintre szorítása, 

• ugyanakkor a mind teljesebb testi-, lelki-, valamint a mentális állapothoz elengedhe-

tetlen szükségletek kielégítése,  

• egyéni erőforrások, képességek mobilizálása,  

• a környezet, a segítő háttér bevonása, 

• a szervezett és tervezett szolgáltatásnyújtás. 

 

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézménye, a kistérség 7 településen (Apostag, Dunaegyháza, Du-

navecse, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton és Tass) látja el a helyi önkor-

mányzatok valamennyi szociális alapellátási feladatát, valamint két szakosított intézményt működ-

tet. 
 

A feladatellátás az alábbiak szerint működik: 

 

- Idősek bentlakásos intézménye:  

6090 Kunszentmiklós, Felsőszenttamás dűlő 8. 

 Ellátási terület: Magyarország területe 

 

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

6087 Dunavecse, Fő út 36. 

 

- Házi segítségnyújtás 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

- Szociális étkeztetés 

- Idősek napközi otthona 

6087 Dunavecse, Kossuth L. u. 6. 

 
 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adattípusokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, 

valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapí-

tásait, szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás 

nincs és nem is lehet, ott a 2011.évi népszámlálás adataiból indultunk ki. Az adatgyűjtés során a helyi 

intézményektől kaptuk a legaktuálisabb adatokat, illetve társhatóságok együttműködését kértük a 

teljes körűség érdekében.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom 

a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a 

létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.  

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrá-

nyok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos meg-

élhetési zavarokhoz vezetnek.  

A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűné-

sére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és 

képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, 

a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza  

A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az 

érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi 

jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a sze-

gények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegé-

nyek több mint fele községekben él).  

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 

fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos 

társadalmi probléma.  

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 

1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a 

hátrányos helyzetű térségekben élőket.  

A szegénységben szerepet játszó okok között különösen az alacsony iskolai végzettség, a korszerű 

szakképzettség hiánya, valamint az ezzel összefüggő kedvezőtlen munkaerő-piaci pozíció áll. A 

munkaerő-piacról tartósan kiszorult inaktív személyek elhelyezkedési motiváltsága rossz, gyakran 

küzdenek mentális- vagy szenvedélybetegséggel.  

A sikeres életkezdetnek meghatározó hatása van a későbbi iskolai és munkaerő-piaci életpályára, 

ezért minden gyermek és fiatal számára biztosítani kell a jól hasznosítható tudás, képességek és kész-

ségek megszerzését.  

A hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik segítése érdekében olyan szolgáltatásokat szükséges 

biztosítani, amelyek lehetővé teszik a fejlődési elmaradások korai észlelését, és biztosítják az időben 

elkezdhető fejlesztést.  

A szegénység – és különösen a gyermekszegénység – csökkentése fékezheti azt a folyamatot, hogy a 

szegény családok gyermekei vesztesként induljanak az oktatásban és a munkaerőpiacon, így megál-

líthatja a szegénység újratermelődését.  

A gyermekszegénység elleni küzdelem szükségessé teszi:  

• a szülők munkavállalásának elősegítését,  

• a gyermekek és fiatalok mellett a szülők számára is az esélyteremtés biztosítását az oktatás és 

képzés területén,  

• a szegénység generációk közötti átörökítésének megtörését megakadályozó, a gyermekekre és 

fiatalokra figyelő szolgáltatások fejlesztését,  

• kommunikációs-, konfliktuskezelő-, gondozási-, nevelési minták, készségek, elsajátítását  

• a családi élet és a munkahely összeegyeztetésének javítását.  

 

E terület vonatkozásában az alábbi jogszabályi rendelkezések a foglalkoztatási és szociális, valamint 

egészségügyi ellátásokhoz történő hozzáférést, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják:  

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

törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, 
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az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításával 

kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat.  

 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek sajá-

tos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közös-

ségi jogainak széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvény-

ében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a 

nemzetiségek védelme érdekében.  

 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a romasággal. Ez nem más, mint az etnikai 

és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma 

„romakérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a romaság és a mélysze-

génység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen 

egymást.   

Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember roma. Az viszont kijelenthető, hogy a romák 

élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és 

nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt.  

A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az Ebktv. által 

rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését.  

Az Ebktv. 8. és 9. §-ai értelmében közvetlen, illetve közvetett hátrányos megkülönböztetés:  

„8. § Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredmé-

nyeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt  

a) neme,  

b) faji hovatartozása,  

c) bőrszíne,  

d) nemzetisége,  

e) nemzetiséghez való tartozása,  

f) anyanyelve,  

g) fogyatékossága,  

h) egészségi állapota,  

i) vallási vagy világnézeti meggyőződése,  

j) politikai vagy más véleménye,  

k) családi állapota,  

l) anyasága (terhessége) vagy apasága,  

m) szexuális irányultsága,  

n) nemi identitása,  

o) életkora,  

p) társadalmi származása,  

q) vagyoni helyzete,  

r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunka-

idős jellege, illetve határozott időtartama,  

s) érdekképviselethez való tartozása,  

t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt része-

sül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy 

vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.  

9. § Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetés-

nek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a 

8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen 

nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben 

lévő személy vagy csoport volt, van, vagy lenne.”  
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Településünkön a népszámlálási adatok szerint 2011-ben 91 fő vallotta magát cigány/roma nemzeti-

ségűnek. Településünkön életvitelszerűen nagyobb számban vannak jelen, melynek oka az, hogy 

számos roma család talált itt megélhetési forrást, az alacsony képzettséget igénylő mezőgazdasági 

szektorban. A 2019. október 13-i önkormányzati választásokon roma nemzetiségi önkormányzat ala-

kult. A helyi roma lakosság jellemzően asszimilálódott, beilleszkedett.  

Intézményeinkben egyenlő bánásmódot biztosítunk minden településünkön lakónak, segítve beillesz-

kedésüket. Kiemelkedő feladata van ebben a Család- és Gyermekjóléti szolgálatnak.  

 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A társadalmi polarizáció, a gazdagok és szegények közötti jövedelemkülönbség, globálisan növek-

szik. Egyre nagyobb különbség tapasztalható az egyes társadalmi rétegek foglalkoztatási lehetősé-

gekhez, erőforrásokhoz, egészségügyi ellátáshoz, kultúrához, oktatáshoz való hozzáférési esélyeiben. 

A világgazdaság folyamatosan növekszik, ugyanakkor ez a növekedés egyenlőtlen. Sok országban 

növekedési zavarok és egyensúlytalanságok tapasztalhatók. Ezek időnként regionális méreteket ölte-

nek, pénzügyi és gazdasági válságokat okozva a világgazdaság egészében. A mezőgazdasági és ipari 

szektorokban a munkaerő-hatékonyság folyamatosan nő, a felszabaduló munkaerő többletet azonban 

a szolgáltató szektor csak részben szívja fel; azaz a szükségletek kielégítésére szolgáló javakat és 

szolgáltatásokat egyre kevesebb emberi munkával termelik meg. Ez a folyamat azonban nem a mun-

kaidő csökkenésének irányába hatott, hanem ellenkezőleg, a munkaidő növekedését és a munkaerő 

további leépítését ösztönözte. 

E globális tendenciák azt jelzik, hogy a társadalmak jelenlegi együttes fejlődési modelljei hosszú 

távon fenntarthatatlanok. (l. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia) 

A szegénység tehát számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 

szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 

iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a gyermeksze-

génység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszerei-

ből. 

Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a megvál-

tozott munkaképességűek és a romák. Településünkön tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás 

fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, 

a társadalmi előítélet jelenléte.   

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népes-
ség (fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma (fő) 

Férfi                  
Nő 

 
Összesen Férfi  Nő  Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 1376 1376 2752 81 5,89% 137,5 9,99% 219 7,94% 
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2015 1366 1356 2722 67,5 4,94% 122 9,00% 190 6,96% 

2016 1356 1341 2697 57,25 4,22% 100,75 7,51% 158 5,86% 

2017 1328 1307 2635 47 3,54% 76,25 5,83% 123 4,68% 

2018 1329 1309 2638 41,25 3,10% 75 5,73% 116 4,41% 

2019 n.a. n.a. - 45,5 - 80,75 - 126 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
      

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 
korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanél-
küliek/ nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

Fő ösz-
szesen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

219 190 158 123 116 126 

20 év alatti  
Fő 4 2,25 2,25 1,25 2,75 2,75 

% 1,83% 1,19% 1,42% 1,01% 2,37% 2,18% 

20-24 év  
Fő 29 21,75 16,5 9,75 8 8,25 

% 13,27% 11,48% 10,44% 7,91% 6,88% 6,53% 

25-29 év  
Fő 27,75 23,75 19,75 9 12,5 10,75 

% 12,70% 12,53% 12,50% 7,30% 10,75% 8,51% 

30-34 év  
Fő 19,25 15 13,75 10,25 8 9,75 

% 8,81% 7,92% 8,70% 8,32% 6,88% 7,72% 

35-39 év  
Fő 22 17,5 15,5 9,25 10,75 10,25 

% 10,07% 9,23% 9,81% 7,51% 9,25% 8,12% 

40-44 év  
Fő 25,5 19,5 20 19,5 12,75 15,5 

% 11,67% 10,29% 12,66% 15,82% 10,97% 12,28% 

45-49 év  
Fő 25,5 18,25 15 12,25 10,5 13,5 

% 11,67% 9,63% 9,49% 9,94% 9,03% 10,69% 

50-54 év  
Fő 19,75 15 13,25 12 12,5 15,25 

% 9,04% 7,92% 8,39% 9,74% 10,75% 12,08% 

55-59 év  
Fő 36,5 33,75 28 19,5 12,5 10,5 

% 16,70% 17,81% 17,72% 15,82% 10,75% 8,32% 

59 év feletti  
Fő 9,25 22,75 14 20,5 26 29,75 

% 4,23% 12,01% 8,86% 16,63% 22,37% 23,56% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
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A fenti táblázatban szereplő adatok arra mutatnak rá, hogy Dunavecsén a teljes lakónépességhez ké-

pest milyen arányú a nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illet-

ve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között. Az adatok tanúsága szerint az évek előrehaladásával 

a nők és a férfiak körében is csökkent 2018-ig a nyilvántartott álláskeresők száma. 2019-ben ez a 

mutató ismét emelkedett. 
 

 

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, hogy 

a munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik a településen. A korábbi 

évekhez viszonyítva csökkent a 25 év alatti fiatalok (2019-ben 8,71 %) körében, illetve az 55 év fe-

lettiek körében (2019-ben 31,88 %) nőtt a munkanélküliek aránya.  

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküli-
ek/nyilvántartott álláskeresők száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 

aránya  

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek sze-

rint 

Nők és férfiak aránya, a 
180 napon túli nyilvántar-
tott álláskeresőkön belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2014 33,37 n.a. n.a. 0 - - 

2015 40,37 n.a. n.a. 0 - - 

2016 47,55 n.a. n.a. 0 - - 

2017 40,97 n.a. n.a. 0 - - 

2018 42,58 n.a. n.a. 0 - - 

2019 37,03 n.a. n.a. 0 - - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A táblázatban szereplő adatok arra mutatnak rá, hogy a regisztrált munkanélküliek közül, hány fő 

tekinthető tartós munkanélkülinek. Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál in-

kább szükséges a beavatkozások tervezése, figyelemmel a nemek közötti különbségre.  

A regisztrált munkanélküliek közül minden harmadik fő tartós munkanélküli.  
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 

korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott 

munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15–24 éves korosztály munkaerő-piaci 

részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja, 

ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő 

fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a 

szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség struk-

turális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzett-

ségre, hanem a különböző személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 

  

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

Év 

Regisztrált munkanélküli-
ek/nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 általános-
nál alacso-
nyabb vég-

zettség 

Általános 
iskolai vég-

zettség  

8 általánosnál 
magasabb 
iskolai vég-

zettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 219 n.a. - 80,5 36,84% 117,5 53,78% 

2015 190 n.a. - 76,25 40,24% 90 47,49% 

2016 158 n.a. - 59,25 37,50% 81 51,27% 

2017 123 n.a. - 51 41,38% 58,5 47,46% 

2018 116 n.a. - 51,75 44,52% 50,25 43,23% 

2019 126 n.a. - 53,25 42,18% 60 47,52% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A regisztrált munkanélküliek 52,48% rendelkezik 8 általános, vagy annál alacsonyabb iskolai vég-

zettséggel, ez azt jelenti, hogy a 126főből 66 fő nem rendelkezik szakmai képesítéssel. Az ő vissza-

vezetésük a munkaerő-piacra csak valamilyen szakképzés megszerzéséve lehetséges. Szükséges tehát 

felnőttképzések szervezése, elsősorban szakmunkások képzésére lenne szűkség. 
 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

A közfoglalkoztatás célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek vegyenek részt 

valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jus-

sanak. Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való 

visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti.  

Magyarország 2019 során is erősítette a közfoglalkoztatás rendszerét, mivel a program jelentős sze-

repet tölt be a tartósan munkanélküliek foglalkoztathatóságának javításában, az inaktív népesség ak-

tiválásában. A rendszer fenntartását indokolja, hogy a célcsoport tartós piaci foglalkoztathatósága a 

munkaerő-kereslet további növekedésével párhuzamosan látszik csak megvalósíthatónak. Az átmene-

ti jelleg a célcsoport sajátosságai miatt több éves időtávon érvényesíthető. A tartós állástalanságból 

kilépés több lépcsős, képzést és foglalkoztatást is alkalmazó támogatási folyamatként valósulhat meg, 

ennek eredményessége a települési és járási gazdasági-társadalmi hátrányok jellegén is múlik.  

E csoport foglalkoztatási aktivizálása más eszközökkel (mint a segélyezés) sem járt nagyobb haté-

konysággal. A közfoglalkoztatás rendszere nem váltja fel a jóléti politikát vagy az aktív munkaerő-

piaci eszközöket, hanem az a célja, hogy átmenetet képezzen a segélyezésből a nyílt munkaerőpiacra, 

emellett jelentős szociális felzárkóztató szerepe is van. E céloknak megfelelően nő a közfoglalkozta-

tás finanszírozási kerete (2015-ben 270 milliárd forintra) és a résztvevők száma (2015-ben 213 ezer 

főre). Az éves átlagos létszám így 178 ezer fő volt 2014-ben, miközben a nyílt munkaerő-piacon el-

helyezkedők aránya is nőtt az első félévben (13,8%-ra)  

Az ország specifikus ajánlásnak megfelelően a közfoglalkoztatás aktiváló elemeit is tovább erősíti a 

Kormány. Ennek keretében a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű alacsony iskolai vég-

zettségűek, szakképesítéssel nem, vagy elavult szakképesítéssel rendelkezők, illetve kiemelten a köz-

foglalkoztatottak számára képzési lehetőségek, továbbá a közfoglalkoztatásból való kivezetést előse-

gítő személyes szolgáltatások nyújtására kerül sor. A 2014 végén indult képzési programokban a 

képzések szerkezetében jelentős elmozdulás történt az alapvető készségek és kompetenciafejlesztés 

felől a szakmai végzettséget nyújtó képzettségek felé (az OKJ képzések aránya 62%, a 2013/2014 évi 

programokra jellemző 22% után). A 2014/15-ös téli, és a korábbi évek képzési programjai keretében 

2015. március 15-ig 162 756 fő közfoglalkoztatott bevonása valósult meg, emellett a 2014-20-as 

programozási időszakban új képzési programok indítására kerül sor.  

A munkaerő-piaci re-integrációval a legrászorultabb, inaktív réteg rendszeres munkajövedelemhez 

jut, aktivitásuk nő. További intézkedések segítik elő a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerő-piacra 

való átmenetet: az ajánlásnak megfelelőn a képzések és a szolgáltatások fejlesztése erősíti a közfog-

lalkoztatás aktiváló erejét (15/c). A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerő-piacra való kivezetést és a 

közvetíthetőség feltételeinek javítását elősegítő jogszabályváltozások értelmében ezen túl a közfog-

lalkoztatási jogviszonyban álló (1) köteles elfogadni a felajánlott elsődleges munkaerő- piaci 

munkahelyet,  

(2) mentesül a munkavégzési kötelezettség alól az állásinterjú idejére, továbbá  
(3) a 25 év alattiak esetében a közfoglalkoztatás nem minősül megfelelő állásajánlatnak (lásd 

Ifjúsági Garancia). Forrás: MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA  
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2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcso-

lódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely létrehozta a köz-

foglalkoztatás új rendszerét.  

2019. évben összesen 73 fő munkanélküli dolgozott közfoglalkoztatásban. Ez a regisztrált álláskere-

sők – átlagos évi 126 fő – 57,94 %-a. Ez az arány kedvezőnek tűnik, de látványosan nem csökkentet-

te a tartós munkanélküliséget.  

Jellemzően a tartós munkanélkülieknek iskolai végzettségének megfelelő munkakört tudtunk biztosí-

tani.  

 

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

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a 

rendelkezésre álló eszközökkel segíti az álláskeresők elhelyezkedését (munkaerő-piaci képzések, 

közhasznú foglalkoztatás, bértámogatás, vállalkozóvá válás támogatása). 

Fontos feladat olyan beruházások támogatása, amelyek a foglalkoztatást szélesebb körben lehetővé 

teszik.  
Dunaújváros közelsége miatt jól megközelíthető, mely előny a városban működő nagyfoglalkoztatók 

elérhetősége miatt is. A foglalkoztatási osztálynál minden esetben elsődleges szempont, hogy az ügy-

intézők az ügyfelek részére megfelelő állásokat keresnek és ajánlanak fel. Az osztályon a munkaerő-

piaci képzések lebonyolításában, a képzési lehetőségek felkutatásában, a pályaválasztási tevékeny-

ségben az intézményi és piaci képzőkkel tart fenn kapcsolatokat.  

Hosszútávon az önkormányzat által kialakított ipari területen létrejövő vállalkozások nyújthatnak 

fellendülést a település foglalkoztatottsági helyzetében.  
 

év
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban résztvevők 

aránya a település aktív korú 

lakosságához képest

Közfoglalkoztatásban 

résztvevő romák/cigányok 

száma

Közfoglalkoztatásban résztvevők 

romák aránya az aktív korú 

roma/cigány lakossághoz képest

2010 58 2% 14 28%

2011 59 2% 12 24%

2012 65 2% 5 10%

2013 69 2% na na

2014 73 3% na na

2015 96 3% na na

2016 45 2% na na

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

Forrás: Önkormányzat adatai 
 
 

 

A közfoglalkoztatás jól működik, három területen foglalkoztat az önkormányzat közfoglalkoztatotta-

kat: szociális jellegű programban, mezőgazdasági programban, illetve hosszabb távú programban. 
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év

regisztrált 

vállalkozások száma 

a településen

Kiskereskedelm

i üzletek száma

vendéglátóhelyek 

száma

állami szektorban 

foglalkoztatottak 

száma

kivetett 

iparűzési adó

befizetett 

iparűzési adó

működő foglalkoztatási 

programok száma 

helyben

foglalkoztatási 

programokban 

részt vevők száma

2008 674 53 15 144 59386 40417 0 62

2009 669 n.a. n.a.

115

59025 66415 1 62

2010 679 54 10

116

6835 78589 1 58

2011 714 47 13

113

75314 73691 0 59

2012 717 47 11

117

63000 83059 0 65

2013 722 46 8

88

70000 95251 na 60

2014 718 43 7 87 80000 90937 na na

2015 707 na na 96 93000 114615 na na

2016 705 na na 90 92000 85432 na na

3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 
 
 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kap-
csolódó támogatások 

 

A segélyezési rendszer átalakítása során egységessé válik a szétaprózódott szociális segélyezési 

rendszer. 2015. március 1-jétől az átalakítást követően az állam és az önkormányzat segélyezés-

sel kapcsolatos feladatai és a felelősségi körök egyértelműen elválnak, a segélyezési rendszer át-

láthatóbbá válik, amely így megfelelőbben reagál a helyi, térségi problémákra, valamint jobb lefe-

dettséget biztosít a helyben lakó rászorultak számára. Az állami felelőségi körben kötelezően biztosí-

tandó ellátások szabályait továbbra is a szociális törvény tartalmazza. Ezen ellátások megállapítása és 

folyósítása egységesen járási hatáskörbe kerül, finanszírozásuk teljes mértékben a központi költség-

vetésből történik.  

A kötelezően biztosítandó ellátások járási szintre emelésével elősegíthető az országosan egységes 

jogalkalmazási és segélyezési gyakorlat. Az önkormányzatok által biztosítandó ellátások jogosult-

sági feltételeit, összegét az önkormányzatok állapítják meg, ezáltal az önkormányzatok lehetősége nő 

a helyi közösség szociális biztonságának erősítésére, a szociális segélyek megfelelő biztosítására.  

Az ellátások finanszírozását az önkormányzatok elsősorban saját adóbevételeikből teremthetik meg, 

emellett a központi költségvetés továbbra is támogatja az alacsony adóerő-képességű települések 

szociális feladatainak ellátását. A finanszírozási rendszer kiemelten támogatja a forráshiányban szen-

vedő településeket azáltal, hogy a központi forrást közöttük az adóerő-képességük szerint sávosan 

osztja el, több forrást biztosítva az alacsony adóerő-képességű önkormányzatok számára.  

Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a rászorulók ellátását az adóerő-képesség alapján biztosí-

tott forrás felhasználásával sem tudják megfelelően biztosítani, pályázati úton lehetőségük lesz rend-

kívüli támogatást igényelni.  

Forrás: MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 
 

A szociális ellátások a rászorultság mértékétől és okától függően vehetők igénybe. A juttatások azo-

kat a hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, kompenzálni, amelyek az adott személyt helyzetéből 

adódóan sújtják. 
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Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,  egészségkárosodási 

és gyermekfelügyeleti támogatás, gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj, rendkívüli települési 

támogatás. 

Természetbeli ellátás továbbá: a köztemetés, normatív és alanyi közgyógyellátás, gyógyszerkiadással 

kapcsolatos települési támogatás, lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás. 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
Álláskeresési segélyben ré-

szesülők (fő)  
Álláskeresési segélyben 

részesülők % 

2014 2 752 13,25 0,48% 

2015 2 722 13,5 0,50% 

2016 2 697 8,25 0,31% 

2017 2 635 10,75 0,41% 

2018 2 638 15,75 0,60% 

2019 - 19,5 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
   

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben az részesülhet, aki a kérelem benyújtásának időpontjában a reá 

irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzik, illetve semmilyen más 

legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, továbbá rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz 

szükséges szolgálati idővel, és korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balett művészeti 

életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül. 

Dunavecsén az aktív korú lakosságnak körülbelül 0,6 % -a részesül álláskeresési segélyben. 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküli-
ek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált munkanélküli-
ek/nyil-vántartott álláskere-

sők száma 
 

Álláskeresési 
járadékra jogo-

sultak  

Fő Fő % 

2014 217,25 14,5 6,67% 

2015 189,5 12 6,33% 

2016 153 15,5 10,13% 

2017 123,25 13 10,55% 

2018 116,25 19 16,34% 

2019 126,25 14,25 11,29% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

 

Álláskeresési járadékra az a személy jogosult, aki álláskereső, és az álláskeresővé válását megelőző 

három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, és kereső tevékenységet nem 
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folytat, tehát munkaviszonyban nem áll, és vállalkozói tevékenységet sem folytat, továbbá munkát 

akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, illetve számára az illetékes kormány-

hivatal foglalkoztatási osztálya sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani 

A dunavecsei 158 regisztrált álláskeresők közül 2016-ban 21-en voltak jogosultak álláskeresési jára-

dékra, ez a teljes létszám 13,3 %-a. 

 
3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és gyer-

mekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált munkanélkü-

liek száma (negyedévek átlaga)  
(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-re 
és FHT-ra) 

Egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2015. 
márc. 1-től érvényes módszer-

tan szerint 
  

Foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatásban részesítettek átlagos 

havi száma (2015. március 01-től 
az ellátásra való jogosultság meg-

változott) 

Fő Fő 15-64 évesek %-ában Fő 
Munkanélküliek %-

ában 

2014 62,5 n.a. -   0,00% 

2015 54,75 2,3 4,20%   0,00% 

2016 49,5 5,68 11,47%   0,00% 

2017 43 n.a. -   0,00% 

2018 40,75 n.a. -   0,00% 

2019 41,25 n.a. -   0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     

 

Az aktív korúak ellátása, a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk 

részére nyújtott ellátás. Aktív korú a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem 

töltött személy.  

Az aktív korúak ellátásának két típusa: az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, va-

lamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

  

 

Aktív korúak ellátására jogosult: 
a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkároso-

dást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alap-

ján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy 

b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy 

c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)–c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: 

egészségkárosodott személy], vagy 

d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói 

járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési ellátás) folyósítási időtartama lejárt, vagy 

e) akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítá-

si idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláske-

resési ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy 

f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási 

szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy 

g) akinek esetében a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, a Cst. szerinti gyermekgondozá-

si támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az 

átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása meg-

szűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt 
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meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a re-

habilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és család-

jának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat. 

 

Az aktív korúak ellátására való jogosultság 

 az álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől, vagy 

 a keresőtevékenység megszűnésétől, vagy 

 rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől számított tizenkettő hónapon belül be-

nyújtott kérelem alapján állapítható meg. 

   

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, akinek az aktív korúak ellátására való jogosult-

ságát megállapították, az állami foglalkoztatási szervnél kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba 

vételét és együttműködik az őt nyilvántartó munkaügyi kirendeltséggel. 

  

Nem minősül kereső tevékenységnek, ha a kérelmező illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, egy-

szerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez. 

 

Ezt az két ellátás 2015. március 1-jétől a Kunszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 

Igazságügyi Osztálya állapítja meg. Munkájukat egy járási ügysegéd könnyíti meg. A településen két 

nap van ügyfélfogadása a dunavecsei Okmányirodai Osztály melletti irodában. 

 kedd: 11.30-14.00 

 péntek: 8.00-12.00 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 

gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 

területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. janu-

ár 1-jétől. 

 

a) bérlakás-állomány 

Önkormányzatunk összesen 32 önkormányzati bérlakással rendelkezik.  

Az önkormányzati lakáshoz jutás pályázati formában történik. Az Egészségügyi, Kulturális, Oktatási 

és Szociális Bizottság bírálja el a beérkezett igényeket, helyi rendeletünk alapján, amely a pályázatok 

lehető legobjektívebb elbírálását segíti elő.  
 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 
 Lakásállomány 

(db) 
 

Ebből elégtelen 
lakhatási körül-

ményeket biztosí-
tó lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből elégtelen 
lakhatási körül-

ményeket biztosí-
tó lakások száma 

Szociális lakás-
állomány (db) 

Ebből elégte-
len lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem lakás-
célú ingat-
lanok (db) 

Ebből elégtelen 
lakhatási körül-
ményeket bizto-

sító lakások 
száma 

2014 1677 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 1677 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 1676 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 1676 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 1676 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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Dunavecsén 1676 ingatlant található. Az ingatlanok többsége összkomfortos, illetve komfortos. Az 

állomány nagy része az 1960-as évek után épült, de jelentős számban vannak régi, kis családi házak, 

melyek az 1900-as évek elején épültek.  

Közművesztettségük jó. Belterületen villany-, és vízvezeték hálózat kiépítettsége 100%-os. Vezeté-

kes gáz is bevezetésre került az utcák 93%- ban.  

A közvilágítás korszerű, túlnyomó része energiatakarékos. A lámpatestek sűrűsége elősegíti a közbiz-

tonság fenntartását.  

Külterületeink elnevezései: Milkó puszta, Fehéregyháza, Kincse puszta, Papp tanya, Csanád puszta. 
 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támoga-
tásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási támoga-
tásban részesített szemé-

lyek száma  

Adósságcsökkentési támo-
gatásban részesítettek szá-

ma  

2014 234 n.a. 

2015 172 n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

Lakásfenntartási támogatás 2015. február 28. napján megszűnt. 2015. március 1-jétől Dunavecse Vá-

ros Önkormányzata létrehozta a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást, amiben 2019. decem-

ber 31. napján 137 háztartás részesült. Jogosultságot, a dunavecsei lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező jogosultaknak került megállapításra, akik háztartásában az egy fogyasztási egység-

re jutó jövedelme nem haladta meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 % -át, ez 2019-ben 

85.500 Ft volt.  

Ezt az ellátási formát természetben nyújtjuk, közvetlenül a szolgáltatónak juttatjuk el minden hónap 

5. napjáig. 

A hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes 

családoknak komoly problémát jelent az eladósodás, a közüzemi díjhátralék felhalmozás.  

Településünkön szegregált körzetek nincsenek. Hajléktalan fő 1-1 fordul elő. Elhelyezésüket családi, 

vagy egyéb befogadó személynél mindezidáig meg tudtuk oldani. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Dunavecsén nincs szegregált településrész. 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

 

Az egészségügy területén a Kormány kiemelt célja az állampolgárok egészségi állapotának javítása, 

az egészségben eltöltött életévek növelése, a területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentése, vala-

mint az egészségügy működési hatékonyságának és a megfelelő hozzáférés lehetőségének javítása.  
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Az Eurostat adatai alapján 2004. és 2012. között nőtt a születéskor várható élettartam. A lakosság 

egészségi állapotának javítása érdekében több, nemzetközi szinten is elismert kormányzati intézkedés 

született.  

A fontosabbak között említhetjük a népegészségügyi termékadó bevezetését, a nemdohányzók 

védelméről szóló törvény szigorítását, az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető 

legnagyobb mennyiségét, valamint a közétkeztetésre vonatkozó szigorúbb táplálkozás-

egészségügyi előírásokat érintő szabályozást.  

A Kormány elkötelezett az egészségügyi ellátórendszer népegészségügyi fókuszú átalakításában. Az 

egészségügyi alapellátási rendszer új alapokra helyezése jelenleg folyamatban van. Cél egyrészt von-

zóvá tenni az orvosok számára a háziorvosi pályát, másrészt megerősíteni ezen ellátási formát oly 

módon, hogy az alapellátási kompetencia keretein belül a háziorvosok minél szélesebb körben képe-

sek legyenek ellátást nyújtani a betegek számára, tehermentesítve ez által a járó- és fekvőbeteg ellá-

tást.  

A háziorvosi alapellátás területi egyenlőtlenségeinek csökkentése céljából a leghátrányosabb hely-

zetű kistérségek településeire kiterjedő ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálatokat 

már jelenleg is 50 %-kal magasabb fix összegű díjazás illeti meg, illetve az ún. Praxis programok, a 

praxisváltás program, valamint a háziorvosok számára nyújtott letelepedési támogatás eredménye-

ként számottevően javult az addig betöltetlen praxisokban az ellátás.  

A háziorvosi alapellátást és a „kapuőr” funkciót számos intézkedés segíti, így a teljesítmény alapú 

finanszírozás bevezetése, a prevenció erősítését célzó egészségfejlesztő irodák (EFI) létrehozása.  

2013 ősze óta 61 egészségfejlesztési iroda jött létre (ebből 20 a leghátrányosabb helyzetű kistérsé-

gekben, és 41 olyan régiókban, ahol az egy főre jutó GDP kevesebb az EU-25 átlagának 75%–ánál). 

A hatékonyság növelése folyamatosan jelen lévő, kiemelt prioritása az egészségpolitikának, ami az 

ellátórendszer strukturális átalakításában és a gyógyszerügy területén (generikus árverseny támoga-

tása, hatóanyag felírás meghatározott körben) egyaránt érvényesül. A járó beteg szakellátás folyó 

finanszírozási arányához képest több fejlesztési forráshoz jutott, valamint hangsúlyosabban jelennek 

meg az intézményrendszer egészét érintő hatékonyságjavító fejlesztések, melyeknek hatása a beruhá-

zások (egészségpólusok és onkológiai centrumok fejlesztése, intézményi funkcióváltások, párhu-

zamos kapacitások megszüntetése, korszerű diagnosztika fejlesztése) befejezését követően lesz érzé-

kelhető.  

Az egészségügyi szakellátás finanszírozási rendszerének átalakítása jelenleg folyik. Ennek célja egy 

fenntartható, költségvetési egyensúlyi állapotot tükröző, jól működő intézményrendszer. Az egész-

ségügyi ellátásokhoz való egyenlő hozzáférést gátló „hálapénz” gyakorlatának felszámolásában 

is fontos mérföldkőnek számítanak ezek az intézkedések. 

Forrás: MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 152. §-a részletezi az egész-

ségügyi alapellátás körébe tartozó település önkormányzati feladatokat. Ennek megfelelően az egész-

ségügyi alapellátás része: 

- háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

- fogorvosi alapellátás, 

- alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, 

- védőnői ellátás, 

- iskola-egészségügyi ellátás. 
 

Mindezen túlmenően a helyi önkormányzat biztosítja a járóbeteg-szakellátást Dunavecsén. A 

„DAOP-4.1.1./B-2008-0002 Dunavecse Városi Járóbeteg Szakrendelő komplex kistérségi járóbeteg 

ellátású rendszerré fejlesztése” pályázaton a szakrendelő felújítása és korszerűsítése teljes mértékben, 

minden igényt kielégítve megépült. A Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum biztosítja a kör-
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nyező települések lakosságának szakorvosi ellátását. A szakrendelés 7 település (Solt, Újsolt, Duna-

egyháza, Apostag, Dunavecse, Szalkszentmárton, Tass) 23 ezer lakosának szakorvosi ellátását bizto-

sítja 17 szakrendelésen 26 fő szakorvossal.  

A Duna-híd átadásának köszönhetően 20 km-en belül van a Dunaújvárosi kórház, amely könnyen 

megközelíthető tömegközlekedési eszközzel és autóval is.  

Szakrendelőn belül működik a védőnői szolgálat 2 fővel, akik a családvédelmi tanácsadást és az isko-

lai védőnői feladatokat is ellátják. 

A városban élők alap egészségügyi ellátását 2 fő felnőtt háziorvos és 1fő házi gyermekorvos látja el, 

valamint az intézményben működik a városi fogászati szakrendelés, amely Dunavecse és Apostag 

helységek felnőtt és gyermek fogászati ellátását biztosítja.  
 

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett házi-
orvosi szolgálatok szá-

ma 
 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

 

A házi gyermekorvosok 
által ellátott szolgálatok 

száma 
 

2014 n.a. 2 1 

2015 n.a. 2 1 

2016 n.a. 2 1 

2017 n.a. 2 1 

2018 n.a. 2 1 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 

Betöltetlen felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi praxis nincs Dunavecsén. 

A települési önkormányzat képviselő-testülete, a település lakosságszámára tekintettel felnőttek és 

gyermekek részére külön körzetet alakított ki. 

 

A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a háziorvosok a dunavecsei szakorvosi rendelőintézetbe irá-

nyítják. Az idős, mozgásukban korlátozott, illetve önálló közlekedésre képtelen személyek számára, 

szükség szerint betegszállító igényelhető. 

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

 

A helyi önkormányzat az egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztésében a „TÁMOP-

6.1.2./11/3/ Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda létrehozása Dunavecse Városában” elnevezésű pá-

lyázaton sikeresen pályázott, így a kistérség lakosainak az egészségtudatos attitűdjének formálásában 

közvetlenül vállal szerepet, jelenleg a pályázat működési idejét meghosszabbították, így továbbra is 

részt vesz a települési nagyobb rendezvényein szűrőprogramjaival. 
 

A településen az önkormányzat a célzott korosztály számára, a nőknek kétévente rendszeresen meg-

szervezi a mammográfiás szűrővizsgálatot. Az érintettek igénybe is veszik, hiszen ez az egészség-

ügyi szolgáltatás helybe jön, és nem kell emiatt Kecskemétre utazniuk. Hosszú évtizedeken keresz-

tül szintén helyben működik a tüdőszűrő állomás, ahol nemcsak a Dunavecsei lakosoknak, hanem a 
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körzetileg ide tartozó települések lakosainak az ellátása is itt történik. Jelenleg tüdőszűrést a szak-

orvosi rendelő tüdőgondozói részlege biztosít. 

 

 A primer és szekunder prevenció tevékenységét leghatékonyabban a védőnői szolgálat és a házi 

gyermekorvosi ellátás biztosítja. A 2 fő körzeti védőnő és a házi gyermekorvos szorosan együttmű-

ködve végzi munkáját. Az érintett családok (anyák, várandósok, gyermekek) részére a szakorvosi 

rendelőben elérhetőek. A 0-3 éves korosztály, valamint a 3-6 éves korosztályon kívül az ifjúsági vé-

dőnői feladatokat is ellátják. A kisgyermekek és az iskoláskorú gyermekek számára a kötelező szűrő-

vizsgálatokat a védőnők a gyermekorvos bevonásával rendszeresen elvégzik.  

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés: helyben biztosított az egyszerűbb rehabilitá-
ciós ellátáshoz való hozzáférés – gyógytornászok által. A fejlesztő ellátáshoz való hozzáférés elérhe-
tőségét a támogató szolgáltatás biztosításával segítjük elő a rászorultak részére.  

A bölcsőde és az óvoda nevelőinek a munkáját fejlesztőpedagógus segíti, akit a pedagógiai szakszol-

gálat biztosít az intézmények számára. 

A szakrendelőben működik fizikoterápia, masszázs, illetve gyógytorna foglalkozás, amik elősegítik a 

mozgásszervi megbetegedéstől, vagy baleset következményeitől szenvedő betegek gyorsabb gyógy-

ulását. 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Az önkormányzat az óvodában és az általános iskolában, valamint az idősek klubjában megszervezi a 

közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. 

A szolgáltatók minőségi és mennyiségi ellenőrzése folyamatos, szakember bevonásával történik. A 

bölcsőde saját konyhával rendelkezik. 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 

Az egészséges életmód szerves része a sportolás is. Városunkban nagy hagyománya van a sportnak: 

labdarúgás, kézilabda, fogathajtás. A labdarúgás hódolóinak szervezett keretet biztosít a Dunavecsei 

Sport Egyesület, amely három korosztályban képviselteti magát a megyei megmérettetéseken. 

Városunk rendelkezik sportcsarnokkal, mely az iskola részére is biztosítja a tornatermet, valamint a 

sportolni vágyók részére is otthont nyújt. Az óvodában külön tornaszoba a kettes számú telephelyen 

van, az egyes számú telephelyen továbbra is a csoportszobákban történik a gyermekek testnevelése. 

A Nemzeti Ovi-Sport Program keretében mindkét óvodai telephely pozitív elbírálásban részesült, így 

megépülhetett egy-egy szabadtéri sportpálya.  

Úszásoktatásra a gyerekek Dunaújvárosba járnak szervezetten, amit minden évben a Delfin Alapít-

vány segít, a programhoz buszt az önkormányzat biztosít. A fentieken túl a sportoláshoz, a sportprog-

ramokhoz való hozzáférés a település minden lakója számára elérhető. 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A nyilvánosság által mindenki számára biztosított. 
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g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatá-
sok nyújtásakor 

 
A szociális feladat és hatásköröket, pénzbeli természetbeni ellátások és a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokat a helyi önkormányzat képviselő-testülete, az önkormányzat jegyzője, valamint az 

egyházi és civil szervezetek megfelelő tárgyalási fórum létrehozása érdekében Dunavecse Város Ön-

kormányzatának Képviselő-testülete létrehozta a helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt. 

 

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

Dunavecsén a következő szociális alapszolgáltatások működnek: szociális étkeztetés, házi segítség-

nyújtás, idősek klubja, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás valamint a családsegítés.  

A személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény (ápolást, gondo-

zást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

és egyéb speciális ellátást nyújtó intézmény) a településen nincs. 

  

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008 122

2009 136

2010 137

2011 83

2012 76

2013 128

2014 119

2015 140

2016 135

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és hely-

reállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájá-

rulás. Két jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív alapon. 2013. 

január 1-jétől az alanyi és a normatív közgyógy megállapítását a Kunszentmiklósi Járási Hivatal Ha-

tósági és Gyámügyi Osztálya végzi. 2015. március elsejétől a helyi önkormányzat gyógyszerkiadá-

sokkal kapcsolatos települési támogatást hozott létre. 2016. december 31. napján 20 fő részesült eb-

ben a támogatási formában. 
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év ápolási díjban részesítettek száma

2008 9

2009 12,85

2010 19

2011 19,25

2012 21,41

2013 18,98

2014 18,29

2015 18,66

2016 19,14

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ré-

szére biztosított anyagi hozzájárulás, amelyet 2013. január 1-jétől szintén a Kunszentmiklósi Járási 

Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya végzi. Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szol-

gáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára elérhető. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés, 

az egyenlő bánásmód követelmények megsértése a szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet. Ezért 

ezen ellátások is a járási ügysegédnél elérhetőek. 

A népesség közel negyedét érinti a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri elváltozások. Az emész-

tőszervi és az anyagcsere betegségek aránya is magas. A háziorvosi egészségügyi statisztikák alapján 

megállapítható, hogy az ún. belgyógyászati megbetegedések fordulnak elő leggyakrabban  (magas 

vérnyomás, különböző szívbetegségek, anyagcsere-kórképek, cukorbetegség, rosszindulatú dagana-

tok).  

A gyermekek esetében továbbra is az asztma, az általános immunrendszer elváltozásai, a bőr speciá-

lis immunrendszerének gyulladásos állapota, valamint a táplálkozási és anyagcsere megbetegedések a 

legjellemzőbbek.   

A lakosság az alap egészségügyi és szociális közszolgáltatások többségét helyben eléri. Az Önkor-

mányzat minden kötelező feladatát ellátja, megjelenő lakossági igények alapján önként vállalt felada-

tokkal egészíti ki az ellátó rendszerét.  

 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati in-

tézmények, a templomok, a civil szervezetek. Dunavecse kedvező természeti adottságokkal, értékek-

kel rendelkezik. 

Városunkban a Vikár Béla Könyvtár, valamint a Dunavecsei Művelődési Ház önkormányzati fenn-

tartású közművelődési intézményként működik. A közművelődési feladatellátásához az önkormány-

zat meghatározott támogatást nyújt a költségvetésből évente. Könyvállománya 2016. december 31-i 

állapot szerint 19 659 db könyvet számlált. 

A lakosság kulturális igényei rendkívül differenciáltak, és a feladatellátást nehezíti a település tagolt-

sága is. Az önkormányzat éves munkatervében jóváhagyott nagyrendezvények, valamint más intéz-

ményekhez, civil szervezetekhez kötődő, hagyományos kulturális rendezvények (vetélkedők, kiállítá-
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sok, tanfolyamok stb.) alakultak ki, amelyek változatossá teszik a kulturális életet. A városi esemé-

nyek, rendezvények, ünnepek megünneplésében is részt vesznek az említett intézmények. 

2004. július 20. óta lehetőség van az intézményben internethasználatra, jelenleg 7 számítógép áll ren-

delkezésre, ahol évente meghatározott óradíjat szükséges a szolgáltatásért fizetni.  

„TIOP-1.2.3.-11/1-2012 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztések” című pá-

lyázaton Dunavecse város könyvtárának informatikai modernizációja a pályázat keretén belül megva-

lósult.  

A kéthavonta megjelenő Dunamellék újság szerkesztését is a közművelődési intézmény fogja össze 

és közreműködik a terjesztésében. 

A GINOP-3.3.1-es pályázat, a digitális jólét program keretében a könyvtár 3 db laptopot, 

okostelefont, fejhallgatókat tudott beszerezni, illetve ezen eszközök segítségével az idősebbeket, va-

lamint a mélyszegénységben élőket tudják felzárkóztatni. Rendszeresen 8 fő vesz részt az oktatásban.  

 

A civil szervezetek rendezvényeiket teljesen, vagy részben az Önkormányzat támogatásával valósít-

ják meg. A támogatást pályázatok benyújtásával igényelhetik. 

A közművelődéssel kapcsolatos rendelet meghatározza Dunavecse Város Önkormányzatának köz-

művelődési feladatait. Az intézmény célja és feladata, hogy segítse Dunavecse lakosságának színvo-

nalas szórakozását, összefogja és helyet biztosítson civil szervezeteknek, munkájukban segítséget 

nyújtson az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva.  

Kulturális életünket gazdagítják testvérvárosi kapcsolataink Hetes és Homoródszentmárton (Erdély) 

településekkel. 

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati in-

tézmények, a templomok, a civil szervezetek 

A művelődésre, kikapcsolódásra a települési és civil rendezvények, a művelődési ház és a könyvtár 

ad lehetőséget. A művelődési intézmények programjaikat a lakossági igényekre és a civil szervezetek 

kezdeményezéseire tekintettel alakítják. A zárt terek mellett jelentősek a közterületi rendezvények is.  
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysé-
ge, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Településünkön roma nemzetiségi önkormányzat 2014 ősze óta ismét működik, képzések megszer-

vezésével segítik elő a roma lakosság felzárkózását. Feladatuknak tekintik a hagyományőrzést és a 

közösség segítését, összetartozás tudatuk fejlesztését. Nagymértékben segítik a hivatal munkáját, 

valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartást. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A szegénység az elszegényedés folyamatának felszínre kerülő problémái között a lakosság munka-

erő-piaci helyzete, a munkanélküliségből eredő problémák, illetve a lakhatással összefüggő problé-

mák, a hátralékok felhalmozódása a lakossági adósságállomány folytonos újratermelődése szerepel. 
 
 

2020-as év tavaszán Hazánkat is elérte a koronavírus-világjárvány, aminek gazdasági következmé-

nyei nehezítették a mélyszegénységben élők helyzetét, többen elvesztették munkájukat időlegesen, 

vagy véglegesen.   
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A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során települé-

sünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Munkanélküliség Munkahelyteremtés 

Aluliskolázottság Felzárkóztató képzések, átképzések 

Életvezetési problémák Tanácsadás 

 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
 

A korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében a hatályos köznevelési törvény értelmében 2015 szept-

emberétől az eddigi 5 éves kor helyett 3 éves kortól lesz kötelező az óvodai részvétel. 

2015-16-ban is folytatódnak azok a hazai és uniós finanszírozású célzott programok, intézkedé-

sek, amelyek célja, hogy a sérülékeny, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű – köztük 

roma - tanulók iskolai sikerességét elősegítsék, a befogadó oktatáshoz, együttneveléshez hozzá-

járuljanak javítva ezzel továbbtanulási eredményeiket, és csökkentve a lemorzsolódás veszélyét.  

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) hatásvizsgálata azt mutatta, hogy a program általános 

javulást hozott a résztvevő iskolák diákjainak iskolai teljesítményében, fejlődésében. A hátrányos 

helyzetű tanulók középiskolai továbbtanulásának, középiskolai sikerességének, szakmához jutásának 

elősegítését célozzák 2015-2016-ban is az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai.  

Az ESZA forrásai segítségével működő tanodai programok anyagi szükségben, rossz szociális kö-

rülmények között élő, roma tanulók felzárkózását segítik köznevelésen kívüli eszközökkel, komplex, 

a személyiség egészére kiható egyéni fejlesztéssel. A program keretében 168 tanoda működik kb. 

4000 tanuló bevonásával.  

A Második Esély típusú iskolákban a középfokú iskolákból kimaradt, lemorzsolódó fiataloknak az 

oktatás világába történő visszavezetését célozzák. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

iskolai sikerességének elősegítése érdekében a gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, okta-

tást és gondozást, szakértői és rehabilitációs tevékenységet biztosító pedagógiai szakszolgálati rend-

szer átalakítása keretében 2015-ben további új, korszerű diagnosztikai vizsgáló- és fejlesztőeljárások 

kidolgozása, illetve adaptálása valósul meg. Annak érdekében, hogy csökkenjen a digitális leszaka-

dás mértéke - különös tekintettel a sajátos nevelési igényű, és a hátrányos helyzetű tanulókra – in-

formatikai infrastruktúra-fejlesztési projekt indult uniós forrásból. 

A Köznevelési Hídprogramok azoknak a fiataloknak adnak lehetőséget, akik az általános iskola 

elvégzése után nem jutottak be középfokú iskolába (Híd I.), illetve akiknek a tanulás korábban csak 

kudarcélményt adott, és emiatt nem tudták befejezni az általános iskolát, de már betöltötték 16. élet-

évüket (Híd II.). A Híd II-ben résztvevő tanulók 20 hónapos képzési ideje a jelenlegi tanév végén 

zárul. Idén kerül sor a szakmai záróvizsgák megszervezésére is, így a tanév zárását követően tudunk 

majd olyan adatot gyűjteni, hogy hány tanuló szerezte meg a rész-szakképesítést igazoló bizonyít-

ványt, illetve hányan mennek tovább szakiskolai képzésbe. Az idei Híd-programokban 2300 fő sze-

mélyre szabott fejlesztő oktatásban részesül.  

A 2011-ben elfogadott két új törvény (szakképzési és szakképzési hozzájárulási) megteremtette a 

duális képzés kiterjesztésének lehetőségeit, amit az új felnőttképzési törvény elfogadása követett 

2013 közepén. A duális képzés minőségének emelése érdekében növeljük a képzésben közreműkö-

dők szakmai kompetenciáit: a szakképző intézményben lehetővé válik gyakorlati oktatásvezető mun-

kakör kialakítása, a gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben pedig gya-

korlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki rendelkezik mestervizsgával. 2013 szeptemberétől a 

képzések már az új rendszerben indultak el, melynek legfontosabb elemei a vállalati tanműhelyek 

támogatása, emelt szakma-normatíva, tanulószerződések rendszere. 2014 végén a szakképzésben 
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tanulók több mint egyharmada duális képzési formában vesz részt, a gyakorlati képzési helyeket biz-

tosító gazdálkodó szervezetek száma mintegy 8000.  

2015-től kezdődően kiemelt cél a tanulószerződések számának további növelése, amelynek elérése 

érdekében a Kormány bevezette a kamarai garanciavállalás rendszerét Ennek célja, hogy a tanulók 

vállalati környezetben végezzék el gyakorlati képzésüket, így tovább nő a szakképzési rendszerből 

kikerülő fiatalok kompetenciáinak munkaerő-piaci relevanciája.  

Az állami szakképző intézmények egységes fenntartói átvétele révén az intézményfenntartás és 

szakmai irányítás egy kézben tartása jelenti a biztosítékot a minőségi szakképzési és képzésfejlesztési 

feladatellátásra, a duális képzés kiterjesztésére irányuló koncepció megvalósítására, illetve a szak-

képzési reformlépések nyomon követése mellett az egységes intézményrendszer hatékonyságának 

növelésére.  

Speciális intézkedések bevezetésére is sor kerül az esélyteremtő támogatást igénylő hallgatók 

érdekében. A hátrányos helyzetűeket támogató felvételi többletpontok rendszere nemcsak, hogy 

működik, hanem 2013 óta a szerepe is nőtt. A Kormány továbbra is nagy számban biztosít az arra 

érdemes jelentkezőknek magyar állami ösztöndíjas helyeket, a felvettek körében magasabb a hátrá-

nyos helyzetűek aránya, mint a jelentkezők körében.  

A Diákhitel különböző konstrukciói változatlanul elérhetőek maradnak a hallgatók számára, a Diák-

hitel II. konstrukcióhoz a Kormány 2%-os kamatot garantál (a hiánypótló konstrukciót 4300 hallgató 

vette fel 2013/2014. I. félévben). 

 A felsőoktatási szakpolitika megváltoztatta 2013-tól a korábbi felsőoktatási felvételi rendszert, 

melyben a Kormány határozta meg a felvételi keretszámot képzőhelyenként. Az új rendszerben a 

felvételiző eredménye, valamint az intézmény kapacitáskorlátja a meghatározó elem. 2013 óta min-

den olyan hallgató, aki elérte a minimum belépési korlátot, és az adott intézmény fel tudja venni, ré-

szesülhet állam által támogatott képzésben. A 1276/2010 (XII.8.) Kormányhatározat 2011-ben az 

államilag támogatott helyekre felvettek számát 53 450 főben határozta meg, 2013-ben és 2014-ben 

100 000 államilag támogatott hely vált elérhetővé, így szinte minden továbbtanulni szándékozó 

fiatal számára lehetséges a felsőoktatásba történő bejutás.    
Forrás: MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megosz-
lása, demográfiai trendek stb.) 

 

Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ 

Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 

2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és csa-

ládjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.  Ez minden gyermekre kiterjed, de 

azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek. 
 

Dunavecse állandó népességének száma 4027 fő, ebből a 0-17 évesek száma összesen 738 fő. A helyi 

ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a gyermekek nevelé-

sében, a megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. További jellemzője, 

hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a jelzőrendszeren keresz-

tül valósul meg, és ezen belül a különböző intézmények együttműködésén alapul. 

 

Dunavecsén a gyermekvédelmi alapellátások működnek, mindenki számára elérhető.  

A preventív gyermekvédelem minden, gyermekekkel foglalkozó intézményekben, szakmai progra-

mokban megtalálható. 
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyerme-
kek száma 

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma dec-

ember 31-én 
 

Veszélyeztetett kiskorú gyerme-
kek száma december 31-én  

2014 n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. 

2016 8 n.a. 

2017 7 n.a. 

2018 11 n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 

A korábbi években inkább iskolai hiányzás miatt volt szükség a védelembevételre, a jelenlegi hely-

zetben felmerülő probléma a családok megélhetése és elszegényedése, valamint felmerül a gyerme-

kek elhanyagolása is. 
 

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán 

veszélybe kerül, a Kunszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági,  és Gyámügyi Osztálya védelembe veszi. 

Dunavecsén működik Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, amely társulás keretében látja el feladatát, 

családgondozója a településen élő, kellő ismeretekkel rendelkező helyi lakos. Jó és szoros kapcsola-

tot ápol családokkal és az oktatási intézményekkel (óvoda, iskola) valamint a bölcsődével. 

A gyermekjóléti szolgálat célja: 

- A gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő 

nevelésének elősegítése. 

- A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése. 

- A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. 

- A gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése. 

- A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése. 

 

A gyermekjóléti szolgálat feladatai 

- Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.  

- Tevékenysége a gyermekjóléti szolgáltatáson túl: 
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- figyelemmel kíséri a gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, 

- meghallgatja a gyermekek panaszát, és megteszi a szükséges intézkedést, 

- elkészíti a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervét, ill. a települési önkormány-

zat jegyzőjének megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához 

kapcsolódóan pénzfelhasználási tervet készít 

- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátását, 

- felkérésre környezettanulmányt készít, 

- kezdeményezi a települési önkormányzatoknál új szolgáltatások bevezetését, 

- a gyermekvédelmi központ felkérésére vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók 

körülményeit, 

- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 

- tájékoztatja a szülőket a TAJ alapú nyilvántartás bevezetéséről 

 

A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet tölt be a jelzőrendszer működése, amelyet 

a prevenciós munka első számú eszközének tekintünk. A veszélyeztetettség jelzésére épülő gyermek-

jóléti szolgálat hatékony munkáját jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer működésének minősége.  

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a veszélyeztetett-

ségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál.  

A gyermekek védelmét:  

- pénzbeli és természetbeni ellátások,  

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,    

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,  

- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések, szolgálják.  

A Család- és Gyermekjóléti szolgálatnál havonta 1 alkalommal a Máltai Szeretetszolgálat fogadóórát 

tart.  

 

év

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma

2008 266

2009 302

2010 349

2011 296

2012 281

2013 263

2014 256

2015 232

2016 209,5

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

 



 

 43 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

 

Az adatok alapján megállapítható, hogy öt év távlatában, hogyan alakult a rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményben részesítettek aránya. Ez az ellátási forma a nyugdíjminimumhoz viszonyított 

egy főre eső havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítható meg. Rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre 2016-ban átlagosan 209,5 gyermek volt jogosult, tovább csökkent a 

jogosultak köre. 

Gyermek jogán járó helyi juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, illetve gyermekek 

helyzetét veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén kérhető rendkívüli települési támogatás is.  

A családsegítés keretében biztosítani kell: 

 

- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,  

- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,  

- a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megol-

dásának elősegítését,  

- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problé-

mákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichi-

átriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek 

és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását. 
 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő 

gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű és minőségű egészséges táplálék-

hoz. Ezért nagyon fontos az önkormányzat intézményeiben történő közétkeztetés. A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermek térítés-

mentesen étkeznek. 2016-ban 92 fő részesült szünidei gyermekétkeztetésben.   
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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

2008 52 40 24 169 0 na

2009 55 62 15 173 0 na

2010 61 90 17 185 0 na

2011 58 95 22 172 0 na

2012 52 na na 169 0 na

2013 54 103 na na 1 0

2014 47 99 54 na 8 0

2015 66 49 82 na 0 na

2016 124 97 57 na 0 na

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

Dunavecsén élnek magyar állampolgársággal nem rendelkező családok, akik gyermekeinek, elérhető 

a közoktatási intézményekben történő bejutás. Problémát a településünkön tartózkodó jellemzően 

román vendégmunkások óvodába, iskolába be nem íratott, sokszor már túlkoros gyermekek csellen-

gése okoz, mely probléma hosszú távú gondokat jelez előre.  

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlőség 

 

A kérdés nem releváns, szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs Dunavecsén. 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyerme-
kek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem egységes a 

gyermekvédelem területén. Az éves gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló beszámoló adatait 

és tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettség okokat figyelve arra, hogy egy-egy 

gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet, a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelent-

keznek.  

 

A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a tendencia, 

hogy a veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a meghatározó: 

Szociális helyzet: A szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek több mint a felét fog-

lalta magába.   
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A család szétesése: Ez a veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet romlásával és a gyer-

mek mentális állapotának sérülésével. A család szétesésének leggyakoribb oka, a válás a gyermek 

számára veszteség. Az elfojtott érzelmek a személyiségfejlődésben rendellenességeket, zavarokat 

eredményezhetnek.  

A nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiánya: Az elhanyagolás is bántalmazás (egészségügyi-, okta-

tási elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, elhagyása). A gyanújelek, tünetek jelentkezhetnek 

testi, viselkedésbeli és érzelmi szinteken is.   

Súlyos betegség a családban: A betegség vonatkozhat szülőre, nagyszülőre és testvérre is. A család-

tagok hosszú vagy súlyos betegsége, az egészségtelen életmód, tartósan rossz lakhatási körülmények 

a gyermek testi fejlődését és egészségét is veszélyeztetik. A gyermek számára problémát okozhat a 

hosszan tartó, vagy súlyos betegséggel való szembesülés, a normálistól eltérő élethelyzetben való 

folyamatos „tartózkodás”. 

A család életmódja: A családi élet súlyosabb veszélyeztető ártalmait jelenti a deviáns viselkedési 

formák jelenléte a család hétköznapjaiban: alkoholizmus, brutalitás, bűnöző családi környezet.  

A gyermek mentális állapota, személyiségzavara: A gyakorlatban is érzékelhető a mentálisan sérült 

gyermekek számának növekedése. Az okok között a családi nevelés jellemző hibái - következetlen-

ség, szigor és kényeztetés eltúlzása, követelések hiánya a gyermek felé, vagy ellenkező esetben: a 

gyermek képességeit meghaladó, magas mérce állítása, az ellenőrzés, odafigyelés hiánya – tapasztal-

hatóak. Gyakran találkozunk az idegrendszeri betegségük miatt rendszeresen gyógyszert fogyasztó 

kisgyermekekkel.  

Bántalmazás: Jelei sokszor nem egyértelműek. Nehezíti a helyzetet, hogy a testi jelek hiánya nem 

zárja ki a bántalmazás lehetőségét (szexuális-, verbális bántalmazás nehezen felismerhető).  
 

év
védőnői álláshelyek 

száma

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma

2008 2 88,5

2009 2 87

2010 2 83,5

2011 2 81

2012 2 74,5

2013 2 76

2014 2 77,5

2015 2 76,5

2016 2 na

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
 

Dunavecsén nincs betöltetlen védőnői álláshely, minden gyermek maximálisan hozzájut a védőnői 

szolgáltatásokhoz. Az önkormányzat a védőnői szolgálat működtetését a szakrendelő keretein belül 

látja el. A védőnők heti rendszerességgel, az orvosi rendelő épületében kialakított védőnői szobában 

és tanácsadóban látják el a csecsemőket és kisdedeket, tanácsokkal segítik a kismamákat és az édes-

anyákat. 

A védőnő az egészségügyi alapellátásban dolgozó, felsőfokú végzettségű, önálló preventív tevékeny-

ségre kiképzett egészségügyi szakember, aki 
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- meghatározott földrajzi területen a védőnői körzetben - területi védőnőként- 

- az oktatási-nevelési intézményben - iskola védőnőként -,  

- vagy városokban, ahol kórház működik, kórházi védőnőként dolgozik.  

A védőnő munkáját az orvossal együttműködve, nagyfokú önállósággal végzi. 

A területi védőnő feladatai 

- a nővédelem, ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, életmód tanácsadás, az 

anyaságra való felkészülés segítése, valamint a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésé-

ben való részvétel; 

- a várandós anyák gondozása 

- a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmód-

dal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban; 

- a 0-6 éves korú gyermekek gondozása, ennek során a családlátogatás, védőnői tanácsadás ke-

retében folyamatos, célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus 

szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és a szocializációjának segí-

tése, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges isme-

retek nyújtása, 

- az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti 

ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott 

figyelemmel kísérése és segítése, 

- a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás 

szorgalmazása különösen az első 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, 

a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira, 

- a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti 

szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott 

gondozásba vétele, 

- a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek, otthoni ápolására, 

- a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások szer-

vezése, nyilvántartása, jelentése, 

- az óvodába járó gyermekek gondozása, szűrése, hygienes ellenőrzésese, 

- az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása; 

- a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség meg-

előzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető 

családi környezet kialakításához, 

- a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a 

gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos ve-

szélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén, 

- figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, to-

vábbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról, 

- az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szerve-

zésében és megvalósításában részvétel.  

A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttműködik: 

- az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, házi-gyermekorvosi 

ellátás továbbá a szakellátás, 

- a közoktatás, 

- a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel. 
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Az iskolai védőnő feladatai: alapszűrések elvégzése 

- testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat) 

- pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés, 

- érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás), 

- mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások), 

- golyvaszűrés, 

- vérnyomásmérés.  

Továbbá: 

- A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzé-

se, regisztrálása. 

- Elsősegélynyújtás 

- Az orvosi vizsgálatok előkészítése 

- A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése. 

- A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése. 

- Részvétel az egészségtan oktatásában (elsősorban az alábbi témákban: az egészséggel kapcso-

latos alapismeretek oktatása, személyi higiéné, egészséges életmód, betegápolás, elsősegély-

nyújtás, családtervezés, fogamzásgátlás, szülői szerep, csecsemőgondozás, szenvedélybeteg-

ségek megelőzése) 

- Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés 

higiénés ellenőrzésében való részvétel. 

- Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás). 

- Pályaválasztás segítése 

- Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, ambuláns nap-

ló, védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.)  

- Egyéni és csoportos beszélgetés a tanulókkal, szülőkkel, különös tekintettel a serdülőkori vál-

tozásokra, krízisekre 

- Krónikus beteg és fogyatékkal élő tanulók életvitelének segítése, közösségi integrációjának 

segítése, szükség szerinti gondozása 

- Tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről 

- A gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a 

gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos ve-

szélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén. 

A védőnői gyakorlatban rendszeresen végzett családlátogatás lehetőséget nyújt a család környezeté-

nek megismerésére, ezáltal könnyebben felismerhetők az egészségi állapotra ható pozitív és negatív 

tényezők, melyek alapján a gondozás célját, módszereit meg lehet választani. 

A védőnői tanácsadás lehetőséget biztosít a család, a lakosság számára, hogy a védőnő elérhető le-

gyen. A gyermekvédelemben a védőnői hálózat elsődleges szerepe, mint jelző rendszer fogalmazódik 

meg. Ahhoz, hogy a gyermek családban nevelkedjék fontos, hogy a védőnő nagyon korán tudomást 

szerezzen, felismerje a család működésének zavarait, problémáit annak érdekében, hogy a maga 

kompetenciájának vonatkozásában biztosítsa a szükséges gondozást, tanácsadást, segítséget, és tá-

mogatást. 
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év
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok száma

Háziorvos által ellátott 

személyek száma

Gyermekorvos által 

ellátott gyerekek száma 

Felnőtt házi orvos által ellátott 

gyerekek száma 

2008 0 24224 8192 35

2009 0 24306 9232 31

2010 0 25483 6854 37

2011 0 25483 5632 62

2012 0 25148 5623 85

2013 0 24097 5670 46

2014 0 24299 5359 60

2015 0 25663 5874 na

2016 0 25540 5852 na

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

For-
rás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

Az önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátást a Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi 

Centrumban működteti, betöltetlen praxis nincs. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a házi-

orvos feladatkörébe tartozik különösen a lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a betegek 

vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség 

esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, és a ke-

resőképtelenség megállapítása. A rendelőintézetben működő szakrendeléseket helyben maximálisan 

igénybe lehet venni.  

A házi gyermekorvos alapellátási tevékenységét, valamint a védőnő gondozási feladatait önállóan 

végzi, a munkájukban egymást kiegészítik.  A házi gyermekorvosi és a védőnői ellátás feladatait 

jogszabályok és szakmai szabályok határozzák meg, melyek betartása kötelező az alapellátásban 

dolgozó valamennyi szakember számára. Az eredményes megelőző-gyógyító alapellátás csak a két 

szakterület szoros, kölcsönös együttműködésével valósulhat meg. 
 

év bölcsődék száma
bölcsődébe beírt 

gyermekek száma

Szociális szempontból 

felvett gyerekek száma 
(munkanélküli szülő, veszélyeztetett 

gyermek, nappali tagozaton tanuló 

szülő)

Működő összes bölcsődei 

férőhelyek száma

2008 1 46 12 20

2009 1 47 18 20

2010 1 52 18 24

2011 1 40 11 24

2012 1 42 13 24

2013 1 50 13 24

2014 1 60 11 36

2015 1 35 na 36

2016 1 33 na 36

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő - 20 hetestől - 3 éves korú - 

gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. A bölcsődénk-
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ben a gondozott gyermekeknek a fele rendezett családi körülmények között él, de sajnos egyre nö-

vekvőbb tendenciát mutat azoknak a családoknak a száma, ahol a gyermekek valamilyen szempont-

ból hátrányos helyzetbe kerülnek. 

Nagyon sok az olyan család, ahol az egyik vagy mindkét szülő munkanélküli, tartósan beteg, alkalmi 

munkából, vagy segélyekből élnek. Mivel a munkalehetőségek igen korlátozottak, gyakran a szezo-

nális munka az egyetlen, amiből némi jövedelemhez juthatnak a családok. A bölcsődébe járó gyer-

mekek szüleinek anyagi és szociális helyzetét a gondozónők jól ismerik, mivel a beszoktatás előtt 

családlátogatásra kimennek a családokhoz.  

A bölcsődei ellátásban részesülő kisgyermekek jogainak érvényesítésére az intézmény keretén belül 

Érdekképviseleti Fórum működik, a fórum működéséről külön szabályzat áll rendelkezésre, tagjainak 

névsora a faliújságon került elhelyezésre.  

A bölcsődei ellátást igénybe vevőknek joga van a szociális helyzetére, egészségügyi és mentális álla-

potára tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, 

speciális helyzetük vagy állapotuk alapján az egyéni ellátásra, szolgáltatás igénybevételére. Az ellá-

tottnak a bölcsődei szolgáltatások biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz.  

A gyermekvédelmi feladatok ellátását a bölcsődében alapvetően,  a gyermekek védelméről és gyám-

ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. szabályozza. 

Intézményünkben a bölcsődevezető irányításával folyik a gyermekvédelmi munka.  

Feladatok: 

- a veszélyeztetettség és az elhanyagolás felismerése, jelzése 

- a gyermekbántalmazás jeleinek felismerése, jelzése 

-  fejlődés elmaradásának felismerése, jelzése 
 

Dunavecsén nincs családi napközi, a gyermekek napközbeni ellátása a településen a bölcsőde kerete-

in belül valósul meg. Családi napközi működtetésére a bölcsőde mellet nincs igény, mivel a bölcsőde 

minden szükségletet kielégít a családoknak számára. 

 

Megfelelő személyi és tárgyi feltételek esetén a bölcsődébe felvételt nyerhetnek mindazon 0-3 éves 

korú gyermekek, akik veleszületett vagy szerzett károsodás következtében valamilyen fogyatékos-

sággal élnek, vagy fejlődésükben, oly mértékben visszamaradottak, hogy emiatt speciális bánásmó-

dot, több figyelmet igényelnek, és nem veszélyeztetik sem maguk, sem társaik testi épségét.  

Az eltérő fejlődésmenetű kisgyermekek bölcsődei gondozása lehetővé teszi, hogy minél fiatalabb 

életkortól kezdve fejlesztő programmal segítsék a gyermek optimális személyiségfejlődését, biztosít-

sák a szülőkkel való együttműködést. A gyermekkel való foglalkozást minden esetben a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglaltaknak megfelelően kell megszervezni.  

A szakértői javaslatban egyértelműen rögzíteni kell, hogy a gyermek milyen módon vegyen részt a 

különleges gondozásban, annak milyen legyen a formája, a helye. A szakvéleményben írottakat fi-

gyelembe véve a korai fejlesztés és gondozás feladatait egy fejlesztési évre készített egyéni fejlesztési 

terv szerint kell végezni. Az egyéni fejlesztési tervet a gyógypedagógus készíti el. A bölcsődében a 

tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. A személyi feltételeket a Kunszentmiklósi Pedagógiai 

Szolgálat biztosítja. Egyéni terápiában, a szülőkkel, gondozónőkkel való konzultációra helyben került 

sor a bölcsődében. Az egyéni foglalkozások és a csoporton belüli fejlesztés harmonikusan illeszthető 

a gyermekek napirendjébe. A bölcsődén belüli integráció esetén biztosítottak a gondozás feltételei.  

A korai fejlesztés megelőzi az óvodai nevelést. A közoktatási törvény korai fejlesztés gondozás 

körében nyújt speciális segítséget ahhoz, hogy az érintett gyermek fel tudjon készülni az óvodai 

nevelésre, majd ezt követően az iskolai nevelésre-oktatásra. A korai fejlesztés és gondozás feladata a 

testi, az érzékszervi, az értelmi, a beszéd és más fogyatékosság megállapításától kezdődően a 

gyermekek fejlesztése gondozása a szülő bevonásával. A különleges gondozás keretében járó korai 

fejlesztést az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményei alapján kell 
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megvalósítani. A feladatokat minden esetben a gyermek aktuális igénye, állapota határozza meg. 

2018. évben a közoktatási intézményi feladatok mindegyike ellátott volt a település 2 óvodai telep-

hely működik és 3 általános iskola, az általános iskolák közül egy egyházi fenntartású és két tanker-

ület által fenntartott intézmény működött. Működi továbbá a településen egy szakiskola és egy speci-

ális szakiskola is, ezeket az intézményeket más településen lakó diákok is látogatják.  
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

Az óvoda telephelyeinek száma

Hány településről járnak be a gyermekek

Óvodai férőhelyek száma

Óvodai csoportok száma

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám

Óvodapedagógusok száma 12 0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 12 0

Gyógypedagógusok létszáma 0 0

Dajka/gondozónő 7 0

Kisegítő személyzet 2 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

2

db

1

173

7

5,30-17,30

Nincs zárva, egész nyáron üzemel, felváltva a 

két telephely.

 
 
 

év
3-6 éves korú 

gyermekek száma

óvodai 

gyermekcsoportok száma

óvodai férőhelyek 

száma

óvodai feladat-ellátási 

helyek száma

óvodába beírt 

gyermekek száma

óvodai gyógypedagógiai 

csoportok száma

2008 179 6 150 1 143 0

2009 182 6 150 2 151 0

2010 173 6 150 2 155 0

2011 160 6 150 2 147 0

2012 169 6 150 2 150 0

2013 157 6 150 2 127 0

2014 160 7 172 2 131 0

2015 143 7 172 2 140 0

2016 148 7 172 2 132 0

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

A településen egy óvoda működik 2 épületben, 2014 szeptemberétől 7 csoporttal. Az óvodai férőhe-

lyek száma 172 fő, helyhiány miatt egy gyereket sem utasítottunk el.  A beíratott gyermekek száma 

nem haladja meg a férőhelyszámot. 
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Óvodánk befogadó intézmény, a csoportok úgy vannak kialakítva, hogy egyenlő arányban kerültek 

minden csoportba a HH és a HHH gyerekek elosztásra.  

Az óvoda, a helyi nevelési programja alapján megvalósítja, hogy az iskolára való alkalmasságot min-

den gyermek elérje. A pedagógiai munka kulcsfeladatait - az egészséges életmód kialakítása, érzelmi 

nevelés és szocializáció, értelmi nevelés, anyanyelvi nevelés, esztétikai nevelés - tevékenységekbe 

ágyazva, az egyéni személyiségfejlesztés lehetőségeinek maximális kihasználása keretében végez-

zük. Az intézmény nevelési programja és munkaterve alapján megvalósuló programok és szolgáltatá-

sok, amelyben biztosított az integráció. 

 

A rendelkezésre álló férőhelyek biztosítják minden gyermek számára az óvodai ellátást. A halmozot-

tan hátrányos helyzetű 3-6 éves gyermekek óvodai ellátását fokozott figyelemmel kísérjük. Ennek 

érdekében a következő lépéseket tesszük a nevelési gyakorlatunk szerint:   

- a bölcsődével felvesszük a kapcsolatot az óvodai beiratkozás után  

- az újonnan bekerülő gyermekeknél családlátogatást végzünk 

- a gyermekvédelmi felelős napi kapcsolatban van az érintettekkel  

- egyéni fejlesztési naplót vezetünk minden gyermek fejlődéséről  

- rendszeres gyermekprogramokat, sétákat, kirándulásokat szervezünk  

- biztosítjuk a napi mozgást a tornaszobában és a szabad levegőn  

- folyamatosan fejlesztjük a játékeszközöket az udvaron és a csoportszobában  

Kiemelten kezeljük a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű gyer-

mekek integrált nevelését. Hisszük, hogy mindezt játék- és mozgásközpontú tevékenységek biztosítá-

sával, a természet megismertetésével, megszerettetésével, annak védelmével és tiszteletben tartásával 

való tudatosításával érhetjük el.  

A Százszorszép Óvoda többször pályázott sikeresen különböző szakmai, illetve fejlesztő pályázato-

kon. Két éve részt vesz az EFOP-3.1.3-es pályázatban, más néven az Esélyteremtő óvoda program-

ban, ami Tass - Dunavecse - Kalocsa - Dunapataj konzorciumban valósul meg 2 fő óvónő havi rend-

szerességgel részt vesz képzéseken, szakmai megbeszéléseken, esetmegbeszélésen, illetve a pályázat 

keretében eszközöket is szerezhetnek be, például fejlesztő játékokat. 15 fő gyermek vehet részt a 

programban, elsősorban HH-s és HHH-s gyermekek. Nyomon követi a gyermekeket, minden gyer-

mekre külön fejlesztési tervet, illetve intézkedési tervet kellett készíteni. A program 2019-ben ér vé-

get.  

2017. évben az intézmény minden óvónője részt vett az EFOP-3.1.1-es pályázat keretében egy in-

gyenes 30 órás képzésen, amely a hátrányos helyzet csökkentését tűzte ki célul.  

A gyermekek fejlesztésének elősegítésére működik az intézményben TSMT torna az SNI-s (sajátos 

nevelési igényű) gyermekek részére esélyteremtő, másrészről EFI (egészség fejlesztési) iroda részéről 

kis és középső csoportos óvodások mozgásfejlesztését támogatják. A 144 fő gyermekből 40 fő gyer-

meket érint a program, heti 5 órában.  
A gyermekek egészséges táplálkozását elősegítő támogatásokat is kap az óvoda, illetve a bölcsőde a Dunave-

csei Roma Nemzetiségi Önkormányzattól, a Végh-Vár Kft.-től készpénz, illetve gyümölcs formájában, hogy 

minden gyermek részesülhessen vitamindús ételekből.  

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis 
tanulók száma 
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek 
a nappali oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 
nappali oktatásban (TS 2301) 

Fő 

2014/2015 57 

2015/2016 46 

2016/2017 50 

2017/2018 45 

2018/2019 45 

2019/2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, 
tankerületi adatok 

 

A középfokú oktatást jellemzően Dunaújvárosban, Kunszentmiklóson, Kecskeméten, illetve néhány 

fő Baján, Kalocsán, valamint Budapesten veszi igénybe. Ezt segíti elő az általános iskolában elérhető 

pályaválasztási tanácsadás is.  

A településen az óvodáskorú és az általános iskoláskorú gyermekek elhelyezése megoldott. A napkö-

zit, tanulószobai foglalkozásokat, az összes tanuló 25,8 %-a vette igénybe a 2015/2016-os tanévben. 

 

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

 

Tanév 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók 
száma (gyógypeda-

gógiai oktatással 
együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-
8. évfolyamon ta-

nulók száma 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános 
iskolások 

száma 

Napközis álta-
lános iskolai 

tanulók száma 
a nappali okta-
tásban (iskola-
otthonos tanu-
lókkal együtt) 

(TS 1701) 

fő fő fő fő % 

2014/2015 197 203 400 132 33,00% 

2015/2016 188 208 396 118 29,80% 

2016/2017 190 199 389 121 31,11% 

2017/2018 167 220 387 100 25,84% 

2018/2019 173 215 388 123 31,70% 

2019/2020 n.a. n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a fogyaté-

kosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a korai fejlesztés és 

gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás keretében lehet 

megszervezni. A halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók te-

kintetében a városi közoktatás fejlesztési stratégia prioritása között is szerepel az együttnevelés, a 

befogadó oktatási rendszer feltételeinek megteremtése és folyamatos fejlesztése. A figyelmet igénylő 

csoportokba tartozó, hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek esélyeit, hátrányos meg-

különböztetésüket a társadalmi környezet is alakítja.  

Ennek megváltoztatása nem megy máról holnapra. A megkülönböztetés felszámolását a társadalmi 

tolerancia erősítésével, az intézményben belülről is szükséges támogatni. Egyszerre kell tiszteletben 

tartani a diszkrimináció tilalmát és elő kell mozdítani az érintett csoportok esélyteremtését, esély-

egyenlőségét. Az iskolai oktatáson belül elsődleges az intézményben dolgozók szemléletének formá-

lása. A pedagógusok módszertani kultúrájának megújítása vezethet eredményre. Az intézményveze-

tésnek kiemelten nagy gondot kell fordítni a jövőben a fenti szemlélet és a szemlélethez kapcsolódó 

gyakorlat folytonos alakítására.  

Cél a lemorzsolódásuk csökkentése, esélyteremtés, az aktív tanulásra nevelés, gyakorlatias, élmény-

alapú oktatás megteremtése, iskolai pályafutásuk nyomon követése, rugalmas, egyénre szabott tanu-

lási utak segítése, sikertelenség esetén a második esélyt nyújtó, integrált nevelést folytató intézmény-

be kerülés lehetőségének biztosítása. A tanulási nehézséggel küzdők megsegítésére, integrált oktatás 

elősegítése érdekében a továbbiakban is meghatározó a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel 

történő együttműködés, keretében az iskolavezetés, az osztályfőnökök, a szaktanárok és a nevelési 

tanácsadó szakemberei közösen alakítják ki a fejlesztés irányait és gyakorlatát. Általános célként kell 

kitűzni, hogy minden gyerek a képességeinek megfelelő, maximális szintű tudással fejezze be alap-

fokú tanulmányait. 

 

A Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola 

és Kollégiumban tanuló gyerekek közelmúltban elért jó eredményei bizonyítják, hogy az intéz-

ményben komoly műhelymunka folyik. A sport területén atlétika és labdarúgás sportágakban is szép 

sikereket értek el. Jó a kapcsolata a helyi önkormányzattal, intézményekkel, vállalkozókkal, civil 

szervezetekkel és a lakossággal. Megfelelő munkakapcsolatot alakított ki a fenntartónkkal, és több 

területi szervezettel is. Országos szinten a kapcsolatok közül említésre méltó a Kézenfogva Alapít-

vánnyal, Értük-Velük Egyesülettel, a Dyslexia Szövetséggel és több országos közalapítvánnyal való 

kapcsolat. Minden tanév elején felméréseket végeznek a HH és a HHH tanulók arányáról. 
 

A Dunavecsei Református Kollégium - Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, és Kollégiumban 

minden gyermek jogosult ugyanarra az ellátásra, de a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küz-

dők több törődést, odafigyelést, személyes kapcsolatokat kapnak. Az SNI-s, tanulási nehézségekkel 

küzdő gyermekek számára szakember által vezetett fejlesztő alkalmak hozzáférhetőek heti többszöri 

alkalommal. Iskolában két gyógypedagógus és egy heti rendszerességgel járó logopédus tevékenyke-

dik. 

 
 

A  Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskolában a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalko-

zásnak és a közösségi nevelésnek egyik fontos színtere a napközi. 

Nagyon sok közösségi élményt, csapatépítési lehetőséget, és emellett direkt és indirekt nevelési lehe-

tőséget nyújtanak a különböző programok, rendezvények, ünnepségek is. 

A tanulók egy része azért marad le a tanulásban, mert családi háttere nem megfelelő: nem kap ösz-

tönzést, nem lát pozitív példát környezetében. Az alsó tagozaton minden évfolyamon 1-1óra korrepe-

tálással biztosítja az intézmény a lemaradó tanulók felzárkóztatását. A felső tagozaton magyarból, 

matematikából, németből, földrajzból volt korrepetálás. A gyerekek érettségében, tudásszintjében 
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minden életkorban nagy lehet az eltérés, ezért kiemelt feladat a differenciálása tanórákon. A Nevelési 

Tanácsadó állapítja meg a beilleszkedési-, tanulási- és magatartászavart.  

A tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztató-fejlesztő foglalkozásokon vettek részt heti 1-1 

órában fejlesztőpedagógusok vezetésével.  

A Kunszentmiklósi Nevelési Tanácsadó 1 pszichológust, 1 logopédust és 1 pályaválasztási tanács-

adót biztosított az iskolának.  
 

Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a fogyaté-

kosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a fejlesztő felkészítés, 

az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás keretében szerveztük meg. 

 

A 2019/2020-as tanév tavaszi féléve különösen nehéz feladat elé állította a családokat és a pedagógu-

sokat egyaránt. Nagy terhet rótt a családokra mind anyagi, mind szellemi szinten a digitális oktatás 

bevezetése. Azon gyermekek, akik nem rendelkeztek az online oktatáshoz megfelelő eszközzel, se-

gítségért fordulhattak a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaihoz. 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Gyermekszegénység Munkahelyteremtés, gyermekétkeztetés, fel-

zárkóztató programok 

Nem megfelelő családi profil Szülők részére oktatás, családi napok szerve-

zése, tanácsadás 

Korosztályuktól való leszakadás Különórák biztosítása, pedagógiai szakszolgá-

lat szolgálatainak igénybevétele 

 
 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
Nők és férfiak társadalmi egyenlősége elsősorban azonos jogokra vonatkozik az élet minden terüle-

tén. A diszkrimináció tilalma azt jelenti, hogy a nemek alapján senkit se érhessen hátrányos megkü-

lönböztetés.  

Ma az egyenlőség helyett egyre inkább az egyenlő jogok, esélyek és bánásmód kifejezéseket használ-

ják: rendelkezzen a két nem egyenlő lehetőségekkel a társadalmi és a magánéletben, a munkavállalás 

területén, a képzéseken való részvételben, az előmenetelben, a politikai döntéshozatalban, a gyerek-

nevelésben, és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Magyarországon a második világháború után, 

főként az ipar dinamikusan fejlődésének eredményeképpen, következett be a korábban háztartásban 

dolgozó nők tömeges munkába állása, melynek legfőbb oka az anyagi kényszer volt. A korábban 

megszokott életszínvonal fenntartása érdekében a család női tagja is kereső tevékenység végzésére 

kényszerültek.  
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A korábbi tradicionális családi szerepek háttérbe szorultak, és egyre inkább elterjedt a kétkeresős 

családmodell, a foglalkoztatottak számán belül folyamatosan nőtt a női munkavállalók aránya. A 

rendszerváltozás után Magyarországon a nők munkaerő-piaci helyzete radikálisan megváltozott. Na-

gyon sok munkahely megszűnt, az otthon lévő kismamáknak gyakran azzal a problémával kellett 

szembesülniük, hogy nem tudnak visszatérni korábbi munkahelyükre.  

A nők gazdasági aktivitásának fontos befolyásoló tényezője a gyermeknevelés. A munkáltatókra álta-

lánosan jellemző, hogy a felvétel során a férfiakat részesítik előnyben a nőkkel szemben. A felvételi 

interjúk alatt a nők gyakran találják szemben magukat a családalapítási tervekkel, gyermekvállalás 

várható időpontjával kapcsolatos kérdésekkel. A munkáltatónak számolnia kell azzal, hogy gyermek-

vállalás esetén a női alkalmazott ideiglenesen vagy akár örökre kilép a munkaerőpiacról.  

Gyermekes anyukák esetében, főleg ha kisgyermekes anyukáról van szó, át kell gondolniuk mennyi 

munkaidő-kieséssel, kell számolniuk a gyermek megbetegedése esetén, illetve fontos szempontnak 

tartják, hogy a gyermektelen nők sokkal jobban terhelhetők, több túlórát vállalnak, mint a gyermeke-

sek. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a családos férfiak nem kerülnek hátrányba gyermekeik miatt, 

sőt inkább előnyt jelent számukra, ami azzal magyarázható, hogy a vállalatok a családos férfiakat 

sokkal elkötelezettebbnek ítélik meg, akiknél sokkal kisebb a munkahely változtatás valószínűsége.  

A nőket nem érheti hátrány a terhesség és az azt közvetlenül követő időszak alatt, a gyermekvállalás 

miatt.  

A nők hátrányos munkaerő-piaci helyzetét bizonyítja, hogy a magyar jogszabály tartalmazza ugyan 

az egyenlő munkáért egyenlő bér alapelvét, de ez a gyakorlatban mégsem teljesül. A sikeres együtt-

működésben tehát mind a két félnek jelentős szerepe van. A munkáltatóknak nagyobb figyelmet kel-

lene fordítaniuk arra, hogy éreztessék a kismamával, hogy a jövőben is számítanak a munkájára, tá-

mogatják visszatérését, az anyáknak pedig jeleznie kellene a munkáltatójuk felé, hogy a cég életében 

továbbra is jelen szeretnének maradni, a későbbiekben is számíthatnak munkájukra.  

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
 

Nők 
 

Férfiak Nők 
Férfiak 

 
Nők 

 

2014 1 376 1 376 n.a. n.a. 81 138 

2015 1 366 1 356 n.a. n.a. 68 122 

2016 1 356 1 341 n.a. n.a. 57 101 

2017 1 328 1 307 n.a. n.a. 47 76 

2018 1 329 1 309 n.a. n.a. 41 75 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 46 81 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
     

Megfigyelhető, hogy a település aktívkorú lakosságában a férfiak aránya magasabb volt az elmúlt 

években, mint a nőké, 2019-ben ez az arányszám kiegyenlített lett, így egyértelműen látszik, hogy 

míg lélekszámban egyenlő a nemek aránya, addig a munkanélküliek között magasabb a nők aránya, 

mint a férfiaké.  
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások  

 
Dunavecsén működik olyan intézményhálózat, amely a gyermekek nappali ellátását biztosítja, van 

bölcsődei, óvodai és iskolai ellátás, ami segíti az édesanyák munkába állását.   

A településen eddig nem volt olyan kezdeményezés, ami a családbarát munkahelyek kialakítását, a 

nők alternatív foglalkoztatását segítő, a családi kötelezettségeknek való megfelelést segítő vállalko-

zásokat elismerné, ösztönözné. Az önkormányzat és intézményei nem élnek a részmunkaidős foglal-

koztatás lehetőségével. 

 

A kisgyermekek napközbeni ellátásának megszervezése a nők esélyegyenlőségének egyik feltétele a 

munkaerőpiacon. A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket 

terhelik. A gyermekeket ellátó szolgáltatások biztosítása elősegíti a család és a munka összeegyeztet-

hetőségét. Településünkön a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődei férőhelyek és az 

óvodai férőhelyek száma minden igényt kielégít, váró lista nincs. Dunavecsén egy bölcsőde működik. 

Az óvodai férőhelyek száma megfelelő, férőhely hiány miatt még óvodás korú gyermeket nem utasí-

tottak el a helyi óvodában. Az általános iskolában reggel 7:00-tól várják a diákokat és a napközis 

ellátást igénybe vevő szülők16:00-ig biztonságban tudhatják gyerekeiket.  

 

önkor-

mányzati
egyéb

2008 133 1 1 1

2009 131 1 1 0

2010 129 1 24 0

2011 114 1 24 0

2012 105 1 24 0

2013 118 1 24 0

2014 118 1 36 0

2015 118 1 36 0

2016 125 1 36 0

3 év alatti gyermekek 

száma a településen

működő 

bölcsödék száma

bölcsődei férőhelyek száma

év

5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások

 
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

5.3. Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. 

Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet 

fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már vá-

randós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget 

nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitölté-

sében. Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül 

sor.  
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5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás terü-
lete 

Év 
Védőnők száma 

 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermek-

szám védőnőnként 

2014 2,3 n.a. - 

2015 2,3 n.a. - 

2016 3 n.a. - 

2017 2,35 n.a. - 

2018 2,25 n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR és helyi adat-
gyűjtés 

   
 

A védőnői gyakorlatban rendszeresen végzett családlátogatás lehetőséget nyújt a család környezeté-

nek megismerésére, ezáltal könnyebben felismerhetők az egészségi állapotra ható pozitív és negatív 

tényezők, amelyek alapján a gondozás célját, módszereit meg lehet választani. 

 

5.4. A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 

cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a védőnői 

hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre derül 

fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. 

 

5.5. Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások  

 

Krízishelyzetben igénybe vehető tanácsadást családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozói-

tól kaphatnak a bajba jutott nők, akiket tájékoztatnak a szolgáltatások igénybevételi módjáról. A csa-

ládok önként kérhetik felvételüket az intézményvezetőnél személyesen, telefonon vagy levélben. A 

jelentkezés oka lehet anyagi probléma, családon belüli erőszak, bántalmazás, egyéb. Az átmeneti 

intézményben az egyszülős családok átlagosan 12 hónapig tartózkodhatnak. A gondozottak folyama-

tos személyi segítséget kapnak annak érdekében, hogy az intézményen kívüli életüket minél előbb 

megkezdhessék. 
 

5.6. A nők szerepe a helyi közéletben 
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Férfi Nő

2008 7 5

2009 7 5

2010 7 és 5 5 és 2

2011 5 2

2012 5 2

2013 5 2

2014 5 2

2015 5 2

2016 5 2

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben

Képviselőtestület tagja
év

 
Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

Önkormányzati képviselők körében 1 nő található (7 főből 1 fő: 14,29 %), a bizottsági tagok 0 %-a 

nő, mivel a képviselő asszonyt alpolgármesterré választották. A polgármesteri hivatal munkatársai-

nak 88,24 %-nő. Az önkormányzati intézmények vezetőinek 71,43 %-a nő. Megállapítható, hogy 

hátrányos megkülönböztetés ezen adatok alapján nincs. 

 

 

5.7. A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 

 

A nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák felszámolására indított kezdeményezések a tele-

pülésen nincsenek, mivel nem érzékelhető a nőket érintő hátrányos megkülönböztetés, így annak 

felszámolására sem jött létre kezdeményezés. 

 

5.8. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Munkahely hiánya Munkahelyteremtés 

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több 

gyermeket nevelő család esetében a szegény-

ség kockázata magas. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellá-

tások során célzott támogatások körének ki-

alakítása. 

A GYES-ről való visszatérés a munkaerő-

piacra mérsékli a szegénység kialakulásának 

kockázatát. 

Rugalmas munkaidő kialakításának támoga-

tása 

Elavult szakmai tudásuk frissítésére, képzé-

sek megszervezése. 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az 

anya mentális állapota lehet rosszabb, családi 

konfliktusokhoz is vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, igény sze-

rinti bővítése. 
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6 Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői  

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia ezért nemcsak az időseket, hanem a középkorúakat és a felnövekvő 

nemzedékeket is megszólítja, célkitűzéseivel hatni akar rájuk, hiszen a sikeres idősödést már igen 

korán kell megalapozni. 

„Korunkban több idős ember él a Földön, mint bármikor ezelőtt és arányuk a lakosság egészéhez 

viszonyítva tovább növekszik. Ezek az idős felnőttek nagymértékben hozzá tudnak járulni a társada-

lom fejlődéséhez.” – fogalmazódott meg az UNESCO 1997-es, Hamburgi Nyilatkozatában. A szüle-

téskor várható élettartam 2007-ben férfiak esetében 69,19 év volt, a nőknél 77,34 év, az EU-átlagtól 

az elmaradás nők esetén 4,5 év, férfiak esetén 6,5 év. (Forrás: EUROSTAT)  

A Stratégia építeni kívánt az idősek véleményére, az idősellátáshoz kapcsolódó gyakorlati szakembe-

rek tudására, a meglévő hazai és adaptálható külföldi „jó gyakorlatokra” annak érdekében, hogy az itt 

megfogalmazott irányelvek a gyakorlati munkában alkalmazhatók legyenek. Az itt megfogalmazott 

időspolitikai jövőkép, a célok elérését szolgáló fejlesztendő területek számbavétele mind pro-aktív 

(megelőző), mind reaktív megközelítéseket tartalmaznak. 

 A nyugat-európai országokban általánosságban 65–67 éves kortól tekintik idősnek az ott élőket. A 

WHO szerint a 60–74 év közöttiek az idősödők, a 75–89 évesek az idősek és a 90 év fölötti szemé-

lyek a nagyon idősek – magyar fordításban a nem egészen jól hangzó „aggok”. A Stratégia szem-

pontjából e három korcsoportot együttesen tekintjük időseknek, bár a hazai munkaerő-piaci sajátos-

ságok okán – e szakterület vonatkozásában – már a 45 éven felüliek is szeniorokként kezelendők. 

Ma még sok idősebb ember ki van téve a társadalmi kirekesztés valamelyik kockázatának: elszigete-

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

egyén milyen mértékben, milyen intenzitással és hányféleképpen használja fel képességeit, tudását, 

egyéniségének sajátos adottságait más emberek, szűkebb vagy tágabb közösségek hasznos szolgálatá-

ra, gazdagítására, illetve milyen mértékben veszi igénybe mások adottságait saját élete alakításában. 

Ebben az értelemben a társadalmi részvétel, illetve a közösségileg aktív lét azt feltételezi, hogy az 

egyén tevőlegesen befolyásolja nemcsak saját maga, hanem a különböző közösségek életét, hozzáad-

ja tudását, normáinak érvényesítését, munkáját, bizalmát, egyéniségének színét, jellegét a közösség 

egészéhez. 

A Stratégia hosszú távú keresztmetszetű, a jelenre és a jövőre is fókuszál, mint jövőtervezési techni-

ka, tervezési spirált fogalmaz meg. A Stratégia legfőbb céljainak meghatározása hosszú távon, 2034-

ig. 

Idősügyi Nemzeti Stratégia elvei: 

 a születéskor várható élettartam közelítése az európai uniós átlaghoz, 

 az egészségben eltöltött évek számának növelése, 

 az aktív élet fenntartásának növelése, 

 az időskori jövedelembiztonság megteremtése, 

 a társadalmi integráció erősítése, 

 a különböző szolgáltatások (egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális stb.) összehangolása az 

idősödők és idősek szükségleteinek és érdekeinek figyelembevételével, 

 az idősek élethosszig való tanulásának támogatása, a digitális tananyagok hozzáférhetőségének 

biztosításával, 

 az „aktív idősödés” feltételeinek erősítése, mely nem csupán a fizikai aktivitást, a munkaerőpiacon 

maradást jelenti, hanem a társadalmi, kulturális, civil életben való aktív részvételt is, 
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 az idősödési folyamat „menedzsmentjének” elterjesztése már a fiatalkorban, 

 a társadalmi szemléletváltás mind a gazdasági, mind az idősödés társadalmi megítélését és meg-

élését illetően. 

Beavatkozási területek: 

 A humánszolgáltató és védelmi rendszerek szolgáltatásait igénybe vevők jogainak fokozott 

védelme, az érdekérvényesítési képességük fejlesztése. 

 Az időskori jövedelembiztonság az aktív életszakaszban alapozódik meg. 

 Az idősellátás modernizációja, a humánszolgáltató és védelmi rendszerek egyre inkább a cél-

csoport szükségleteihez és igényeihez történő fejlesztésével, az akadálymentes hozzáférés fel-

tételeinek megteremtése. 

  A humánszolgáltatási és védelmi rendszerek transzparenciájának biztosítása folyamatos minő-

ségirányítási rendszerfejlesztés, a célcsoport aktív részvétele mellett. 

 A sikeres idősödés kulcskomponenseinek erősítése: fizikai és szellemi aktivitás, mentális 

egészség, helyes táplálkozás, társas támogatás. 

 Az idősek ellátása területén humánerőforrás- (hivatásos és laikus segítők, önkéntesek, család-

tagok) fejlesztés: képzés, személyiségfejlesztés, szervezetfejlesztés, „burn-out” prevenció. 

 A mindenki számára hozzáférhető – érthető és érzékelhető – e-learning, e-információ és az e-

szolgáltatások továbbfejlesztése, elérésükhöz történő hozzáférés és hozzájutás támogatása, 

célzott programok az idősek számára az IKT-szolgáltatásokhoz való szélessávú hozzáférés 

biztosítására és a digitális tudás fokozása érdekében. 

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők szá-
ma 

Év 
Nyugdíjban, ellátásban, jára-

dékban és egyéb járandóságban 
részesülő férfiak száma  

Nyugdíjban, ellátásban, jára-
dékban és egyéb járandóság-

ban részesülő nők száma ( 
Összes nyugdíjas 

2014 412 622 1034 

2015 396 616 1012 

2016 401 618 1019 

2017 392 610 1002 

2018 375 611 986 

2019 n.a. n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a kötelező társada-

lombiztosítási nyugdíjrendszer saját jogán és hozzátartozói nyugellátásokat biztosít. A saját jogú ellá-

tások körébe tartozik az öregségi nyugdíj és a rehabilitációs járadék. A társadalombiztosítási nyugdíj-

rendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyug-

díj, a baleseti hozzátartozói nyugellátás és az özvegyi járadék. Időskorúak járadékára azon idős sze-

mélyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját 

jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek. 

 

Dunavecse lakosságának közel 19,22 %-a 65 év feletti. A nyugdíjasok között igen magas az egysze-

mélyes háztartások száma. Ezen háztartások nagy részét alacsony nyugdíjjal rendelkező özvegy nők 

alkotják.  
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Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrendszeri meg-

betegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember egyedül 

marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. Ez nagyon 

sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió kialakulása. Jellem-

ző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a 

súlyos, krónikus megbetegedések és a demencia (szellemi leépülés). 

 

6.2. Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Az idősebb korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói a településen nagyon 

alacsonyak. A településen a regisztrált munkanélküliek száma 2015. évben 183 fő volt, ebből az 55 

év feletti korosztály aránya 24,3% (48 fő). Az a személy, aki ebben a korban munkanélkülivé vált, 

annak az elhelyezkedési esélye alacsony, így sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő-piacon.  

Ebben a helyzetben látványos a diszkrimináció, hiszen nem csak az elhelyezkedési esélye kisebb, 

hanem egy esetleges létszámleépítés is hamarabb eléri az 55 év feletti korosztályt.  

A Dunavecsén élő nyugdíjasok további foglalkoztatásáról nincsenek adataink. Az itt élő idős embe-

rek helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből önmaguk és szűkebb családjuk számára zöldsé-

get termesztenek, kisállatokat tenyésztenek, így biztosítva az aktív időskort.  

 

6.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlá-
sához való hozzáférés 

 

A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi, 

szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a település minden állampolgára részére 

biztosított, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Településünkön szolgáltatások 

köre színes képet mutat. Az önkormányzat társulás keretében eleget tesz minden kötelező feladatának 

és emellett önként vállalt intézkedéseket is biztosít, illetve segít elő:  

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- étkeztetés megszervezése (helyben, házhozszállítással)  

- támogató szolgáltatás,  

- informatikai oktatás, 

- Idősek Klubja, 

- Kék Duna Népdalkör támogatása 

- kirándulások megszervezése 
 

Ezen kívül a Magyar Pünkösdi Egyház az Országos Cigánymisszió keretében további 9 gondozóval 

emeli az idősügyi ellátás színvonalát. Házi segítségnyújtással, valamint étkeztetéssel gondoskodnak 

az időseinkről. 

Jellemző a szolgáltatásainkra, hogy egymásra épülnek, az egyes ellátások személyre szabottak és 

egyéni szükséglet felmérésen alapulnak. A személyre szabott szolgáltatások biztosítását a helyi ellá-

tórendszeren belüli koordináció, együttműködés biztosítja.  

Alapvető célunk az aktív életvitel biztosítása, hiszen az aktivitással kivédhető a feleslegessé válás 

érzése.  

Az alábbi alapelvek mentén állítottuk össze a helyi programot, az abban foglalt célokat és intézke-

déseket:  
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 Az emberek a korral mindinkább különböznek egymástól, nincs ún. egységes öregedési min-

ta, de kimondható, hogy van egészséges öregedés.   

 Az idős emberek azért betegek, mert megbetegedtek, és nem azért, mert idősek.  

 Az idősebbeknél a már említett változások és jellemzőik miatt a velük való stratégiák speciá-

lisak, körültekintő és gondos munkát igényelnek, személyre szabottan, a kapacitást figyelem-

be véve és mégis hatékonyan.  

 

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő idős-
korúak száma 

Év 

65 év feletti lakosság száma 
 

Nappali ellá-
tásban ré-

szesülő 
időskorúak 

száma  

Fő Fő % 

2014 641 25 3,90% 

2015 658 25 3,80% 

2016 696 25 3,59% 

2017 700 25 3,57% 

2018 714 25 3,50% 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 

 

A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a háziorvosok a dunavecsei, illetve a dunaújvárosi szakorvosi 

rendelőintézetbe utalják, a legközelebbi kórház Dunaújvárosban a távolabbi Kalocsán, illetve Kecs-

keméten van.  Az idős, mozgásukban korlátozott, illetve önálló közlekedésre képtelen személyek 

számára, szükség szerint betegszállító igényelhető 

 

Az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a 

nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű 

ellátással rendelkeznek. 

év időskorúak járadékában részesülők száma

2008 1,2

2009 1

2010 1

2011 1

2012 0,33

2013 0

2014 0

2015 0,33

2016 0,77

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a 

szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartá-



 

 63 

sában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 

megoldásában.  

A cél: a szociálisan rászorulók részére olyan szociális ellátás biztosítása, mely lehetővé teszi saját 

otthonában, lakókörnyezetében történő hosszabb ideig tartó biztonságos életvitelét. Ennek tükrében 

fontos, hogy a szolgáltatók kölcsönösen hasznos együttműködésén nyugvó olyan szociális ellátórend-

szert működtetünk a város területén, amelyben a szolgáltatások elérhetőek, amely lehetőséget nyújt a 

választásra. A törvény értelmében a szociális feladat és hatásköröket, pénzbeli természetbeni ellátá-

sok és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a helyi önkormányzat képviselő testülete, telepü-

lési önkormányzatok jegyzője, gyámhivatal gyakorolja, valamint az egyházi és civil szervezetek biz-

tosítják.  

A személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény (ápolást, gondo-

zást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

és egyéb speciális ellátást nyújtó intézmény) a településen nincs.   

 

Szociális étkeztetés: az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 

egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az Önkormányzat, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik 

részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: koruk, egészségi állapo-

tuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.  

Házi segítségnyújtás: keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 

az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásá-

ban való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításá-

ban való segítségnyújtást. Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása 

válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat 

keretében történő ellátást. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: feladata a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociá-

lis helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy 

fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott ellátási forma. Alapvető feladata 

az önálló életvitel fenntartása mellett kialakuló krízishelyzetek elhárítása, az igénybe vevők bizton-

ságérzetének erősítése, a szükséges segítségnyújtás minél gyorsabb biztosítása a súlyosabb helyzetek 

megelőzése érdekében. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 18 fő részesül. 

Idősek klubja: A klub alapvető feladata, hogy az ellátást igénybe vevők részére szervezzen szociális, 

egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatáso-

kat. Ezen kívül lehetőséget biztosít arra, hogy más idős személyek is információt, tanácsadást, segít-

séget kérjenek. Az idősek klubjába 25 fő jár. Farsang, torkos csütörtök (közös sütés és főzés), húsvét, 

anyák napja, „1 nap a klubért (nagytakarítás, közös sütés és főzés, közös ebéd), szavalóverseny, nó-

taverseny, idősek napja rendezvény, közös születésnapok megünneplése, karácsonyi ünnepség, 

egészségmegőrző program szervezése (szemészeti szűrés). A 2020-as évben, az év nagy részében, az 

idősek klubja zárva tartott, hiszen a koronavírus-világjárvány elsősorban a veszélyeztetett korosztály 

a célközönsége.  

A közművelődéssel kapcsolatos rendelet meghatározza Dunavecse Város Önkormányzatának köz-

művelődési feladatait. Az intézmény célja és feladata, hogy segítse Dunavecse lakosságának színvo-

nalas szórakozását, összefogja és helyet biztosítson civil szervezeteknek, munkájukban segítséget 

nyújtson az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva. 

A város időskorú közönségét kiszolgáló hagyományos városi rendezvények: 

- városi: március 15. megemlékezés, majális, Hidi –várár, Augusztus 20. 

- művelődési ház által szervezett: kórustalálkozó, író-olvasótalálkozó, zenei estek 

- színházlátogatás, kirándulás 

- vetítéssel egybekötött élménybeszámolók 
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A rendezvények a színházlátogatás és a kirándulás kivételével mindegyik ingyenes és elérhető az 

idős korosztály számára is. 

 

Továbbá működik a Kék Duna Népdalkör, tagjai jobbára az idősebb korosztályból kerülnek ki, vala-

mint a Vikár Béla Női Kar tagjai között idősek, fiatalok egyaránt vannak. Rendszeres próbákat tarta-

nak, folyamatosan szép eredményeket érnek el, munkájukra mindig lehet számítani a településen 

megszervezésre kerülő rendezvények lebonyolításában.  
 

6.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Egészségügyi problémák  Szűrési napok szervezése 

Alacsony nyugdíj Támogatási lehetőségek keresése 

Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége. Generációs programok szervezése. 

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.1. A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

Magyarország az elmúlt években, évtizedekben jelentős jogalkotási lépéseket tett a fogyatékos em-

berek életminőségének javítása, önálló életvitelének és társadalmi integrációjának elősegítése érde-

kében. E szabályozások közül mindenekelőtt a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.), valamint a Fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló – a 2007. évi XCII. törvénnyel ratifikált – ENSZ- Egyezmény emelhető ki. 

Emellett fontos alap az Európai Bizottságnak az Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020: 

megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt COM/2010/636 számú köz-

leménye. 

A fogyatékosságügyi szakterület egyik legfőbb jellemzője, hogy az élet valamennyi területét, és így 

szinte minden államigazgatási ágazatot egyaránt érint, ezért a fenti dokumentumok érdemi alkalma-

zása a mindenkori kormányzat részéről gondosan tervezett, összehangolt intézkedéseket követel 

meg.  

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint 490 578 fő, azaz a népesség 4,9%-a vallotta magát fogya-

tékos személynek. Nemzetközi vizsgálatokra épülő szakértői becslések ezzel szemben azt mutatják, 

hogy a lakosság átlagosan 10%-a él valamilyen fogyatékossággal, a valós szám tehát hazánkban is 

inkább az 1 milliót közelítheti. 

Fogyatékkal élők támogatásának területei: 

 Lakhatás, szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 Pénzbeli és természetbeni ellátások és szolgáltatások 

 Rehabilitáció 

 Hozzáférhetőség 

Fogyatékos személyeket érintő alapelvek: Prevenció, Önrendelkezés, Teljes és hatékony társadalmi 

részvétel, Egyetemes tervezés, Semmit rólunk nélkülünk, Hátrányos megkülönböztetés tilalma, indo-

kolt előnyben részesítés, Ésszerű alkalmazkodás 

Fogyatékkal élők helyzetének javítását célzó beavatkozási területek: 

 A fogyatékos emberek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések 
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 Egészségügy, korai felismerés, diagnosztika 

 Alap- és szakellátások, (tájékoztatás, hozzáférés biztosítása) 

 Támogató technikai eszközök 

 Korai fejlesztés, oktatás, képzés  

 Köznevelés (inklúzió, gyermekek Fogyatékkal élőkhöz való viszonya, középfokú oktatás 

elérhetősége SNI fiatalok számára is) 

 Szakképzés, felnőttképzés (fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása) 

 Felsőoktatás, (fogyatékosságügyi, hozzáférhetőségi, rehabilitációs, jelnyelvi ismereteket tar-

talmazó képzési modulok, felsőoktatásban tanuló fogyatékos fiatalok segítése. 

 Életpálya tervezés, Foglalkoztatás, Szociális szolgáltatások és ellátások, Támogató szolgála-

tok, Komplex rehabilitáció, Koordináció, „kliensút” 

 Önrendelkezés, önálló életvitel, támogatott döntéshozatal, lakhatás, fogyatékos személyek és 

családjaik, közlekedés, sport, kultúra, turizmus. 

Többszörösen veszélyeztetett csoportok: pl.: fogyatékkal élő nők és gyermekek 

A többszörös fogyatékossággal élő emberek (így például a súlyosan és halmozottan sérült emberek, 

illetve a fogyatékosság mellett beilleszkedést nehezítő viselkedési problémával élő emberek) és csa-

ládjaik helyzetéről, speciális igényeiről kevés információval rendelkezünk. Így fontos lenne olyan 

szakpolitikai stratégiák kialakítása és megvalósítása, melyek ezeknek az embereknek a komplex re-

habilitációját segíthetik elő. 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátá-
saiban részesülők száma nemenként 

Év 

Megváltozott munkaképes-
ségű személyek szociális 

ellátásaiban részesülők szá-
ma - Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképes-
ségű személyek szociális 

ellátásaiban részesülők szá-
ma - Nők (TS 6301) 

Összesen 

2014 75 79 154 

2015 70 70 140 

2016 67 70 137 

2017 62 70 132 

2018 54 63 117 

2019 n.a. n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

A településen nincs speciális nappali ellátás, sem lakóotthon. Erre jelenleg nincs is igény, az érintet-

tek ellátása családon belül, illetve a szociális alapszolgáltatás keretén belül megoldott.  

A tartós egészségügyi problémával, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erő-

sen behatároltak.  
 

 
 

7.2. Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos szemé-

lyek is, nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők (2016. 

évben 149 fő), az időskorúak járadékában (2015. évben na fő) részesülőkre vonatkozóan rendelke-

zünk.  
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7.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlá-
sához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, és a szociá-

lis szolgáltatásokhoz, a kulturális programokhoz való hozzáférés akadálymentesített helyszínen érhe-

tőek el. A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet 

biztosításával történik.  

Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során gondoskodunk 

a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról. Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az aka-

dálymentesítettség, amelynek betartatása az építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfej-

lesztési tervekben és más településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az 

egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere. 
 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sport-

programokhoz való hozzáférés lehetőségei, az 

akadálymentes környezet aránya nem 100 %-

os. 

 Fizikai környezetben található akadályok 

megszüntetése, információs és kommuniká-

ciós akadályok megszüntetése. 

A fogyatékos személyek foglalkoztatási lehe-

tőségeinek nyomon követése. A munkáltatók 

ösztönzése a megváltozott munkaképességű 

személyek foglalkoztatására 

Együttműködés a munkáltatókkal a foglal-

koztatás érdekében. 

 
 
 

Helyi partnerségi, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-

profit szereplők társadalmi felelősségvállalása 
 

Dunavecsén a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy számban vesz 

részt a civil szervezetek programjain. Az önkormányzat helyi rendeletben meghatározottak szerint 

pályázati úton támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit.  

A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége lefedi a hátrányos 

helyzetű gyermekek oktatásának, tehetségfejlesztésének, rehabilitációjának támogatásától kezdve az 

időkorúak kulturálódásáig, a hagyományőrzésen át a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséig az 

alapvető közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, kultúra, művelődés, köz-

rend, közbiztonság) ágazataiban lehetséges esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások körét. Az ön-

kormányzat a költségvetésében minden évben tervez különböző összegeket a civilszervezetek támo-

gatására.  A település nagyságához képest szép számmal működnek civilszervezetek: 
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Vecsei Színjátszók        105.000 Ft 

Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat    230.000 Ft 

Dunavecse Idősek Klubja      105.000 Ft  

Kék Duna Népdalkör       260.000 Ft  

Dunavecsei Vízi Sport Egyesület     500.000 Ft 

Dunavecsei Református Egyházközség     500.000 Ft 

Dunavecsei Református Általános Iskolai Alapítvány  450.000 Ft 

Dunavecsei Gazdakör Egyesület     500.000 Ft 

Dunavecséért Új Polgárőrség és Bűnmegelőzési Egyesület  1.100.000 Ft 

Dunavecsei Városfejlesztők Közösségi Egyesülete (DVKE) 1.454.250 Ft  

Dunavecsei Sportegyesület       1.825.000 Ft  

Önkéntes Tűzoltó Egyesület     500.000 Ft. 

Dunavecsei Római Katolikus Egyházközség   598.500 Ft 

„Dunavecsei Római Katolikus Templomért” Alapítvány 548.500 Ft 

Gyermekeinkért Iskolai Alapítvány     500.000 Ft 

Danubia Vox        198.000 Ft 

Levendula Néptánccsoport      200.000 Ft 

 

Közös a céljuk: kulturális, szórakozási, sport, környezetvédelmi és fejlesztési célok megvalósításához 

mozgósíthatóak és szívesen veszik ki részüket a munkából a közösségi célok megvalósítása érdeké-

ben. Legyen az advent, városi nap, nemzeti ünnep, sportesemény, társadalmi munka, jótékonysági 

rendezvény, véradás, gyermek-, illetve idősek napja közbiztonság, stb. A rendezvények sikeres meg-

szervezéséért a civilszervezetek vezetői, tagjai sokat tesznek, mindehhez azonban kell egy megfelelő 

irányító, mozgósító személy, akinek hívószavára az emberek szívesen mozdulnak.  
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A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
 

Dunavecse Város Önkormányzata a Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadását megelőzően a 

konzultáció és véleményformálás lehetőségét minden, a megvalósításba bevont szakmai és társadalmi 

partner számára biztosítja. Annak érdekében, hogy a Települési Esélyegyenlőségi Program megvaló-

sítása hatékony, a tervezett intézkedések hosszú távú érvényesülése, fenntartható fejlődése biztosított 

legyen, Dunavecse Város Önkormányzata egy esélyegyenlőségi felelőst bíz meg. Az Intézkedési 

Tervben megjelenített tevékenységek részletes tartalmi kidolgozása, a megvalósítandó tevékenységek 

tervezése az adott szakterület képviselőinek aktív részvételével valósul meg. A felelős feladata, hogy 

a szakterület képviselőivel együtt kidolgozzák az egyes feladatok végrehajtásának pontos menetét, 

valamint ellenőrizzék azok megvalósulását. A Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak 

megvalósulásának nyomon követését a program felülvizsgálatára 2 év múlva kerül sor, amikor az 

indikátor teljesítésének bemutatásához adatfelvétel is történik. A Települési Esélyegyenlőségi Prog-

ram számára minél szélesebb nyilvánosság biztosítása szükséges. Az esélyegyenlőségi intézkedések 

hatékony megvalósulása, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakításának érdekében Du-

navecse Város Önkormányzata a Programot a település honlapján, a www.dunavecse.hu weboldalon 

közzéteszi.  
  

http://www.dunavecse.hu/
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

A HEP IT részletei 
 

Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet és 

társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul 

meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben felve-

tett problémákra nyújtanak megoldást. 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 
 

Célcsoportok Következtetések 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

 

 

 

Romák és/vagy mély-

szegénységben élők 

1. Munkanélküliség 

2. Aluliskolázottság  

3. Lakhatási problémák  

4. Szenvedélybetegségek  

5. Életvezetési problémák 

6. Hátrányos helyzetek generációkon 

keresztüli átöröklődése  

7. Diszkrimináció 

1. Munkahelyteremtés feltételeinek 

elősegítése  

2. Felzárkóztató képzések, átképzé-

sek  

3. Szociális lakások felújítása  

4. Tanácsadás  

 

 

 

 

Gyermekek 

1. Gyermekszegénység  

2. Nem megfelelő családi profil  

3. Korosztályuktól való leszakadás 

1. Gyermekétkeztetés, felzárkóztató 

programok  

2. Szülők részére oktatás, családi 

napok szervezése, tanácsadás 

3. Külön órák biztosítása, pedagó-

giai szakszolgálat igénybevétele 

 

 

 

 

 

Idősek 

1. Alacsony nyugdíj  

2. Egészségügyi problémák  

3. Egyedüllét  

4. Gyakran válnak áldozattá 

5. Nemzedékek közötti kapcsolat ne-

hézsége 

1. Kedvezményes étkezés  

2. Szűrési napok szervezése  

3. Személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások  

4. Jelzőrendszeres segítségnyújtás,  

5. Idősek személyes környezetének, 

otthonának védelmét szolgáló in-

tézkedések bővítése  

6. Generációs programok szervezé-

se 

 

 

 

Nők 

1. Munkahely hiánya  

2. 45 év felett a változó képzettségi kö-

vetelmények  

3. GYES-ről, GYED-ről visszatérők 

munkaidő beosztása   

4. Családon belüli erőszak 

1. Munkahelyteremtés feltételeinek 

elősegítése 

2. Képzések szervezése  

3. Rugalmas munkaidő  

4. Tájékoztatások, nyílt napok 

szervezése 

 

 

Fogyatékkal élők 

1. Középületek akadálymentesítettsége 

hiányos 

2. Munkanélküliség 

3. Hátrányos megkülönböztetés 

1. Pályázati lehetőségek feltárása 

2. Megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatása  

3. Fórumok szervezése 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők 

- helyi foglakoztatás 

- szakmunkás végzettség megszerzésé-

re irányuló lépések 

- az egészség megőrzése, egészségfej-

lesztés 

 

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kunszentmiklósi Járási Hivatal Foglal-

koztatási Osztálya 

- Dunavecse Város Önkormányzata 

- Egészségfejlesztési Iroda 

- Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészség-

ügyi Centrum 

- KESZI  

Gyermekek 

- gyermekvédelmi jelzőrendszer haté-

kony működésének a fenntartása 

- programok, rendezvények szervezése 

nyári szünetben, céltalan csellengés 

megelőzése 

- hátrányos helyzetű gyermekek felzár-

kóztatására irányuló törekvés, veszé-

lyeztetettség kialakulásának megelő-

zése 

- SNI-s gyermekek fejlesztése  

- jelzőrendszer tagjai 

- Pedagógiai Szakszolgálat 

- Dunavecse Város Jegyzője 

- Dunavecsei Polgármesteri Hivatal Ható-

sági Csoport ügyintézői 

- Egészségfejlesztési Iroda 

Idősek 

- idősek elmagányosodása 

- tájékoztatás és megelőzés az áldozattá 

válás kivédésére 

- egészségügyi szolgáltatásokhoz, szű-

rővizsgálatokhoz való hozzáférés 

- élethosszig tartó tanulást segítő prog-

ramok tervezése a nyugdíjasok köré-

ben 

- aktív időskor feltételeinek biztosítása 

- civil szervezetek 

- Körzeti megbízott 

- Egészségfejlesztési Iroda 

- Háziorvosok 

- Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészség-

ügyi Centrum 

- Vikár Béla Könyvtár  

- Dunavecsei Művelődési Ház 

- Dunavecse Város Önkormányzat 

- KESZI 

Nők 

- női munkavállalók képzési progra-

mokba való bevonása, szükség esetén 

átképzések 

- a szociális és gyermekjóléti ellátások-

ról tájékoztatás, célzott tanácsadás a 

támogatások nyújtásáról 

- rugalmas, családbarát foglalkoztatási 

formák kialakítása 

- gyermekek napközbeni ellátásának 

megszervezése 

- magányosság, befelé fordulás kiala-

kulásának a megelőzése 

 

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kunszentmiklósi Járási Hivatal Foglal-

koztatási Osztálya 

- Dunavecse Város Önkormányzat 

- KESZI 

- dr. Kolozs Gergely „Tipegő” Bölcsőde 

- Százszorszép Óvoda 

- Iskolák 

- Védőnői szolgálat 

 

Fogyatékkal élők 

- foglakoztatáshoz való lehetőség esé-

lye 

- akadálymentes középületek, közterü-

letek biztosítása 

- az egészségügyi szűrővizsgálatokról 

való tájékoztatás lehetősége, informá-

ciókhoz való hozzáférés 

- elszigeteltség, magányosság érzésé-

nek megelőzése 

- Civil szervezetek 

- Egészségfejlesztési Iroda 

- Dunavecse Város Önkormányzata 

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kunszentmiklósi Járási Hivatal Foglal-

koztatási Osztálya 

- Vikár Béla Könyvtár  

- Dunavecsei Művelődési Ház 
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Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés sor-

száma 

Az intézkedés 

címe, megne-

vezése 

A helyzetelem-

zés következteté-

seiben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma meg-

nevezése 

Az intézkedés-

sel elérni kí-

vánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai doku-

mentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításá-

nak határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sához szük-

séges erőfor-

rások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

0. Település szintű probléma 

1 Orvosi eszköz 

beszerzés a Dr. 

Kolozs Gergely 

Egészségügyi 

Centrumban 

történő alapellá-

táshoz 

Korszerű, modern, 

működő orvosi 

eszközök hiányá-

ban nehézkes, 

szinte lehetetlen a 

betegeket, beteg-

ségeket diagnosz-

tizálni, ellátni. A 

mély-

szegénységben 

élők egészség-ügyi 

ellátottsága függ a 

településen elérhe-

tő egészségügyi 

alapellátásoktól. 

Az egészségügyi 

ellátás minősé-

gének, színvona-

lának növelése, 

valamint a páci-

ensek komfortér-

zetének növelé-

se. 

Településfejleszté-

si stratégia 

A Magyar Falu 

Program orvosi 

eszköz pályázatát 

lezárni a megadott 

határ-időre, a 

pályázatban el-

nyert összeget fel-

használni és el-

számolni. 

polgármester, 

projektmene-

dzser, a Dr. 

Kolozs Gergely 

Egészségügyi 

Centrum vezető-

je 

2021. 12. 31. 

(péntek) 

 

A páciensek, vala-

mint a Dr. Kolozs 

Gergely Egészség-

ügyi Centrum dolgo-

zóinak elégedettsé-

gének növekedése. 

A Magyar Falu 

Program kere-

tében benyúj-

tott sikeres 

pályázat. 

A beszerzett orvos-

technikai eszkö-

zök, valamint 

bútorok folyamatos 

karbantartásával az 

intézkedéssel elért 

eredmények fenn-

tarthatók. 

2 Belterületi utak 

felújítása Du-

navecsén Vasút 

utca 

Az út rossz 

állapota, növeli a 

közlekedési 

balesetek kocká-

zatát. Nagy 

forgalmú út, a 

Vasút utca felújí-

tása kiemelt 

fontosságú, 

mivel bejutást 

biztosít az 

Egészségügyi 

Centrum épüle-

téhez. 

A beruházás 

megvalósításá-

val javul a 

közlekedésbiz-

tonság. Az 

intézkedés 

növelheti a 

település la-

kosságmegtartó 

képességét. 

Településfejlesz-

tési stratégia 

A Magyar Falu 

Program útfelújí-

tási pályázatát 

lezárni a meg-

adott határidőre, 

a pályázatban 

elnyert összeget 

felhasználni és 

elszámolni. 

polgármester, 

projektmene-

dzser 

2021.12.31. Megújuló útfelület. A Magyar 

Falu Program 

keretében 

benyújtott 

sikeres pályá-

zat. 

Az utak, az 

esővíz elvezeté-

sére szolgáló 

rendszerek fo-

lyamatos karban-

tartásával a 

projekt eredmé-

nyei fenntartha-

tóak. 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1  Az álláskeresők Tartalmas, A foglalkoztatá- Településfej- A közcélú fog- polgármester A pályázat A programban Humán erő- Pályázati célok-



 

 72 

számára a köz-

munkaprogram 

további bővítése 

közcélú foglal-

koztatás a vá-

rosban 

si szint emelése lesztési stratégia lalkoztatás 

céljait hozzá kell 

rendelni a tele-

pülés céljaihoz. 

kiírásához kap-

csolódó. 

résztvevők száma. forrás, terve-

zés elkészíté-

se, pályázat 

beadása. 

tól függő. 

2  Az egészségügyi 

szűréseken való 

lakossági rész-

vétel ösztönzése, 

a szűrések kiter-

jesztése külön-

böző egészség-

ügyi területekre 

Kis arányban 

vesznek részt a 

szűrővizsgálat-

okon. 

A településen 

élők egészségi 

állapota tovább 

javuljon 

Településfej-

lesztési stratégia 

A helyi szűrése-

ken résztvevők 

számának rögzí-

tése. 

orvos, védőnő Minden évben 

egy alkalommal. 

A szűrésen részt-

vevők száma. 

A szűrésen 

résztvevő 

helyi egész-

ségügyi 

dolgozó 

munkaideje. 

A szűrőbuszok 

kapacitása alap-

ján, valamint az 

Egészségfejlesz-

tési Iroda kapaci-

tása alapján 

3 Szociális bérla-

kás-állomány 

fejlesztése 

Folyamatosan 

romló lakókör-

nyezet. 

Lakókörnyezet 

színvonalának 

javítása 

Településfej-

lesztési stratégia 

Ingatlanok 

állapotfelméré-

se, eszközök 

beszerzése 

polgármester 2023.12.31. A szükséglakások 

felújítása 

Humán, 

tárgyi és 

anyagi erő-

források. 

Lakók bevonása. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 A szociális 

hátrányokból 

eredő lemaradá-

sok feltárása, 

felzárkóztatása. 

A hh és hhh-s 

tanulók fejlesz-

tése 

Az iskola ered-

ményesen tudja 

felzárkóztatni. 

Közoktatási 

fejlesztési terv. 

A hhh-s tanulók 

pontos felmére, 

kompetenciamé-

rés eredményei-

nek, tanórán 

kívüli való 

részvétel ajánlá-

sa. 

Intézmények 

vezetői, vala-

mint a Képvise-

lő-testület 

2023.12.31. A hhh-s tanulók 

száma az egyéni 

feljesztési tervek 

száma. 

Plusz finanszí-

rozási formák 

felkutatása, 

pályázatok 

figyelése. 

Folyamatosan 

működtethető. 

2 Drog prevenciós 

és egészségfej-

lesztő program 

elérésének 

fenntartása 

Tájékoztatás 

hiánya a fiatalok 

körében. 

Érdekes, figye-

lemfelkeltő 

előadások meg-

tartása. 

EFI Helyzetfelmé-

rés. 

polgármester 2023.12.31. Egészség fej-

lesztése. 

Humán, tárgyi 

és anyagi erőfor-

rások. 

Nő az érintettek 

életminősége. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Családbarát 

munkahelyek  

Nemek esély-

egyenlősége. 

A családok 

támogatása a 

férfiak és a nők 

családi és mun-

kahelyi feladata-

inak koordinálá-

sa 

Egészségügyi 

koncepció 

Felmérni, hogy 

helyben a vál-

lalkozások 

mennyire csa-

ládbarátok. Az 

önkormányzat 

kidolgozza a 

„Családbarát 

vállalkozó” 

elnyerésének 

feltételeit. 

Képviselő-

testület 

2023.12.31. a vállalkozások 

száma 

pályázatok 

figyelése, a 

munkaadókkal 

folyamatos 

kapcsolattartás 

pályázati forrá-

sokból, illetve a 

munkaadók 

számára ked-

vezmények 

biztosítása 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Az élethosszig 

tartó tanulás 

feltételeit a 

A tartalmas 

élethez való jog 

Az aktív nyugdí-

jas kor feltétele-

inek biztosítása 

Településfej-

lesztési koncep-

ció 

A nyugdíjasok 

igényei alapján 

tervezett prog-

Nyugdíjasklub 

vezetője 

heti programok résztvevő nyug-

díjasok száma 

esetlegesen az 

előadó díja 

pályázati feltéte-

lekkel a pénz-

ügyi háttér fo-
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nyugdíjasok 

számára is 

biztosító helyi 

programok 

tervezése 

ramok lyamatosan 

biztosítható 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 A középületek 

teljes körű 

akadálymentesí-

tése. 

Vannak nem 

akadálymentes 

középületeink, 

köztük a Pol-

gármesteri 

Hivatal sem az. 

Az egyenlő 

esélyű hozzáfé-

rés biztosítása. 

Településfej-

lesztési stratégia 

Az akadálymen-

tesítés áttekinté-

se, cselekvési 

terv készítése, a 

megvalósítás-

hoz. 

Képviselő-

testület 

2023.12.31. Akadálymente-

sített középüle-

tek száma, utak 

minősége 

Tervezőmérnö-

kök munkája, 

építők munkadí-

ja. 

Pályázati lehető-

ség felkutatásá-

val a szükséges 

források biztosí-

tottak lehetnek. 

 



Megvalósítás 
 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőr-

zi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri 

viszony során kéri, hogy a HEP-t valósítsák meg, illetve támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a prog-

ram elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esély-

egyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumen-

tumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat HEP-ban részle-

tes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű terve-

ket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzé-

sére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő be-

építésének garantálására HEP Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok a településen mara-

déktalanul megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 

Fórum tagjai: Intézményvezetők, helyi civil szervezetek 

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájé-

koztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegí-

tették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavat-

kozások meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felül-

vizsgálata, 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, kommunikálása 
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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 felelő-

seinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdeké-

ben fórumokat tartunk egészségügyi, oktatási-nevelési szakemberekkel. Ezt követően a hon-

lapra feltéve várjuk az észrevételeket. 

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja a HEP nyilvánosságra hozatala is, és a megvalósí-

tás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása egyesületek-

kel, majd összesítve megtárgyalja a Szociális Kerekasztal.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására évente tájékoztatást adunk a program megvalósításá-

ban elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a Képviselő-testület felé, a Szociális 

Kerekasztalon keresztül informáljuk az intézményeket, az együttműködő szakmai és társa-

dalmi partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkor-

mányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az 

önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tole-

rancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni 

a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről az esélyegyen-

lőségi referens felel: 

- Feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokolda-

lú 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 vagy 

annak valamely munkacsoportjának 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 min-

den ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtá-

sához.  
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o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szüksé-

ges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységé-

nek összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkor-

mányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

Az intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a be-

fogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlő-

séggel 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 irányító-

inak. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szerep-

lők ismerjék a HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben éves felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül 

teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, 

amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevé-

kenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdeké-

ben, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 

30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz a Képviselő-testületének a szükséges intézke-

désekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén a HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben a HEP IT végrehajtásáért felelős személy megte-

szi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következménye-

inek elhárításáról. 

A HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás kö-

vetkezik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hoz-

zá a kitűzött célok megvalósításához.  
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Elfogadás módja és dátuma 
 

I. A Dunavecse város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

II. Ezt követően Dunavecse Város Önkormányzat Polgármestere a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot (melynek része az Intézkedési Terv) ……………………………….határozatával 

elfogadta. 

 

 

 

 

 

Dunavecse, 2020. december  
 
          Vörös Sándor 

           polgármester 
 
 
 
 
 
 

III. A Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) a Dunavecsei 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke …………………. határozatával elfogadta. 

 

 

 

Dunavecse, 2020. december  

 

          Kun Józsefné  

        Dunavecsei Roma  

Nemzetiségi Önkormányzat  

      elnöke 

 

 

 

 

 

 

 



HEP Fórum tagjai 
 Kun Józsefné Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

 Dallos Erika Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum  

 Gugyella Mariann Százszorszép Óvoda  

 Kochné Vadászi Borbála KESZI 

 Aranyi Ágota Vikár Béla Könyvtár  

 Walterné Csanádi Erzsébet Dr. Kolozs Gergely „Tipegő” Bölcsőde 

 Gallai Eszter Dunavecsei Művelődési Ház 

 Gelencsér Renáta Dunavecsei Polgármesteri Hivatal 
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HEP elkészítési jegyzék
1
 

 

NÉV
2
 HEP részei

3
 Aláírás

4
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Kun Józsefné (Dunavecsei 

Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzat) 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Dallos Erika (Dr. Kolozs 

Gergely Egészségügyi Cent-
rum) 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Gugyella Mariann (Százszor-

szép Óvoda) R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Kochné Vadászi Borbála 
(KESZI) R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Aranyi Ágota (Vikár Béla 

Könyvtár) R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Walterné Csanádi Erzsébet 

(Dr. Kolos Gergely „Tipegő” 
Bölcsőde 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Gallai Eszter Dunavecsei 

Művelődési Ház R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 

                                                           
1
Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
2
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

3
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, 

támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
4
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


