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„A bárhol elkövetett igazságtalanság mindenhol az igazság létét veszélyezteti" 

Martin Luther King 

 
1. Bevezető 

 
A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. 
A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettség - és képességbeli 
hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének javítása csak a társadalmi 
szolidaritás megerősítésével, a társadalom megújuló képességének fejlesztésével és 
erőforrásainak bővítésével érhető el. 
 
Az esélyegyenlőség a társadalom számára fontos érték. Segíti elérni azt a célt, hogy 
megkülönböztetés nélkül mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó 
minőségű szolgáltatások elérésére, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 
fogyatékkal élő, milyen a származása vagy anyagi helyzete, illetve kora.  
Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az 
Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként 
élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők 
számára. Kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat.  
 
Tekintettel az Alkotmány idevonatkozó rendelkezéseire, valamint a Magyar Köztársaság 
nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira, az Országgyűlés 
megalkotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvényt. E törvény 63. §. (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat helyi 
esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos 
helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét 
elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, 
foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza 
a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését; a települési 
önkormányzat a tárgyévet követő év június 30-ig ütemterve teljesítéséről éves jelentést fogad 
el. 
 
Dunavecse Város élve a törvény adta lehetőséggel, a fent említett célok minél hatékonyabb 
megvalósítása érdekében megalkotja a településre vonatkozó helyi esélyegyenlőségi 
programját, mely tartalmazza az önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat. 
 
 

2. Általános helyzetkép 
 
 
2.1 A település általános bemutatása 
 
Dunavecse Budapesttől 72 km-re délre Bács-Kiskun megye Észak-nyugati részén közvetlenül 
a Duna bal partján, az 51-es sz. főút mellett fekvő 4135 lakosú kisváros. Dunavecse a Felső-
Kiskunsági és Duna melléki kistérségben meghatározó jelentőségű település. Bács-Kiskun 
megyében, földrajzilag az Alföld, Kiskunság tájegység peremén helyezkedik el. A város Solt 
Újsolt Község, Apostag Község, Dunaegyháza Község, Szalkszentmárton Község, 
Szabadszállás Város, Kunszentmiklós Város és a Duna túloldalán Dunaújváros Megyei Jogú 
várossal határos.  



 
Dunavecsén már az időszámítás előtti második évezredből származó igen értékes régészeti 
leleteket is feltártak, amelyek a Magyar Nemzeti Múzeumban vannak elhelyezve. Éltek itt 
trákok, szkíták, kelták, avarok, sőt Pannónia tartomány határvonalának a biztosítására a 
rómaiak erődöt emeltek a Duna bal partján. 
A honfoglalás ideje alatt magyarok telepedtek itt le, a város neve is innen származik. Írásban 
először 1271-ben találkoztunk Vecse nevével. A protestantizmus térhódításának 
eredményeként a település lakói a XVI. század közepére református vallásúvá válnak. 
1610-ben és 1635-ben itt tartották a református zsinatot. 1744-ben felépült a ma is álló 
református műemlékű templom, melynek tornyát Hild József építette 1832-ben. Mária Terézia 
1761-ben mezővárosi rangot adományozott az akkortól már hivatalosan is Dunavecsének 
nevezett településnek.  
A kiegyezés után 1872-ben elveszítette városi rangját és nagyközségi státuszba került, ám újra 
járási székhely lett 1897-től 1970-ig. A dunavecsei járáshoz 13 település, 51366 lakos, és 
111.193 ha. földterület tartozott. 
 
Jelentős forgalmat lebonyolító 51 sz. főközlekedési út határolja. 
A város központi részén az 513 számú út halad át. Az önkormányzat útépítési tevékenysége 
folyamatos, útjaink 80 %-a szilárd burkolattal van ellátva. 
Dunavecse városon a Kunszentmiklós-Dunapataj vasúti szárnyvonal haladt keresztül, ahol 
2007. március 1-től megszűnt a személyforgalom. 
A busz közlekedés szempontjából városunkban kizárólag távolsági és helyközi járatok 
haladnak át, Dunaújváros, Kalocsa, Budapest, Kecskemét, Szeged végállomással. 
A helyi közlekedésben a személygépkocsi mellett jellemző eszköz a motorkerékpár és a 
kerékpár. 
A korábbi évtizedekben hajóval is lehetett a Dunán keresztül utazni, remélhetőleg erre újból 
mód nyílik , a Kikötő átépítése folyamatban van. 
Dunavecsét kerékpárút köti össze a tőle délre lévő Apostaggal. 
2007. július 20. napján átadásra került az M8-as autópálya egy szakasza a Duna híddal, mely 
a Duna folyón halad át és városunkat is érinti. 
 
 
2.2 Településszerkezet 
 
A város területének nagysága: 6.677 ha. 
Település belterülete 393 ha., külterülete 6180 ha, zártkert 104 ha.  
 
A település szerkezete hagyományos hálós, nem szabályos utcarendszerű, a lakóterületek 
döntően családi házas beépítésűek. A város Észak-keleti részén kisvárosias jellegű lakóterület 
található. A lakosság nem jelentős része külterületi ingatlanokban él, ahol a közművesítettség 
ellátottsága nem azonos a belterületen lévőn élőkkel. 
A lakásállomány 1717 darab. Az épített lakások száma 2004-től 24 darab. Ennek túlnyomó 
része összkomfortos, illetve komfortos. A házak döntő többsége a hatvanas-hetvenes évek 
után épült, illetve átépített, de jelentős számban vannak régi kis családi házak, melyek az 
1900-as évek elején épültek. Közművesítettségük jó. Belterületen villany-, és vízvezeték 
hálózattal az ellátottsági szint 100%-os. Vezetékes gáz is bevezetésre került az utcák 93%-
ban. A közvilágítás korszerű, túlnyomó része energiatakarékos. A lámpatestek sűrűsége 
megfelel a közbiztonságnak.  
 



Külterületének elnevezései: Milkó puszta, Fehéregyháza, Kincse puszta, Papp tanya, Csanád 
puszta 
A település jogállása: 2004. július 1-től város.  
A város földrajzi fekvéséből, természeti környezetéből adódóan mezőgazdasági- ipari jellegű 
település. 
 
A lakosság egy jelentős része reggel 5-7 óra között hagyja el otthonát és délután 4-6 óra 
között tér haza. E dolgozó, munkahellyel rendelkező réteg egy része ingázó, tehát napközben 
nemcsak saját portáját, hanem még a település határait is elhagyja. 
 
A városban két pénzintézet működik: 

• OTP Bank Zrt. Dunavecsei Fiókja 
• Solt és Vidéke Takarékszövet Dunavecsei Kirendeltsége 

 
 

2.3  A lakosság lélekszáma, kormegoszlása, foglalkoztatása 
A lakosságszám korcsoportonkénti megoszlása 
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Forrás: Népességnyilvántartó 
 
A táblázat alapján megállapítható, hogy az elmúlt öt évben a lakosság száma tendenciaszerű 
csökkenést mutat. 
 
 
 
 
 
 
 



Lakosság korösszetétele 2007. szeptember 1. napján:  
 

Kor Lakónépesség/fő 
 

Megoszlás %-ban 

férfi nő összesen 
0- 6 év 186 141 327  7.9 
7-14 év 214 204 418 10.1 
15-18 év 121 104 225 5.4 
19-25 év 186 194 380 9.2 
26-59 év 986 989 1975 47.8 
60-89 év 317 484 801 19.4 
90-   év   2 7 9 0.2 
összesen 2012 2123 4135 100 

Forrás: Népességnyilvántartó 
 
A lakosságszám korcsoportonkénti megoszlása táblázatban jól látható a nemek közötti 
különbség adott korosztályokon belül. Megfigyelhető, hogy 60 éves korig a két nemhez 
tartozók száma közel egyenlőnek mondható a korosztályok egyes csoportjaiban, viszont a 60 
év feletti korosztály esetében jóval magasabb a nők aránya a férfiakéhoz képest, tehát ez is az 
országos példát támasztja alá: a férfiak átlagéletkora alacsonyabb a nőkénél. 
 

 
Születések és halálozások adatai 

 
Évszám Születések 

száma 
Halálesetek száma 

2001 38 52 
2002 43 90 
2003 51 68 
2004 42 66 
2005 49 63 
2006 48 62 

Forrás: Népességnyilvántartó 
 

A lakosság száma 2007. szeptember 1. napján 4.135 fő, mely lassú ütemű csökkenést vagy 
stagnálást mutat az elmúlt öt év viszonylatában. Ennek okai között említhető, hogy a lakosság 
egyre öregszik, valamint a fiatalok már a középiskola, vagy felsőfokú tanulmányaik 
befejezését követően a nagyobb munkalehetőség, megélhetési alternatívák miatt a nagyobb 
városokban telepednek le.  
A lakónépességen belül a munkavállaló képesek közel 60 %-t tesznek ki.  
A demográfiai adatok vizsgálata azt mutatja, hogy a halálozások száma minden évben 
meghaladja a születések és beköltözések számát, vagyis a lakosságszám változásai elsősorban 
a halálozási arány növekedésének hatásait mutatják. 
A város lakosságának nagy része a mezőgazdaságban dolgozik. Megnőtt az egyéni gazdák, 
egyéni- és kisvállalkozások száma is.  
A szálláshely biztosításával egybekötött vendéglátás és a pusztai turizmus területén azonban 
még nagyon sok kiaknázatlan lehetőség mutatkozik.  
 



Az állandó lakosokon belül a munkaképes korúak arányának vizsgálatánál elmondható, 
hogy az elmúlt években azonosan 59 % körül mozog, csak tizedbeli minimális eltérés 
észlelhető: 
 

Évszámok Nő Férfi Összesen Mképes korúak 
%-ban 

2002 1251 1236 2487 59,4 
2003 1251 1241 2492 59,8 
2004 1218 1247 2465 59,2 
2005 1221 1240 2461 59,4 
2006 1218 1236 2454 59,4 

Forrás: Népességnyilvántartó 
 
Külterületen a lakónépesség kis százaléka él, az 1 %-ot nem éri el. Általában az egyedülálló, 
idős emberek, vagy nagycsaládosok élnek a tanyán. 
 
 
2.4. Foglalkoztatási jellemzők 
 
Városunk térségét foglalkoztatási szempontból jelentősen sújtotta a rendszerváltás, nagy 
számban bocsátottak el az itt élők köréből ingázókat, a térségen kívüli – elsősorban Budapesti 
székhelyű - gyárak, vállalatok zárták be üzemegységeiket. A mezőgazdaság 
tulajdonviszonyainak átrendeződése is komoly nehézséget okozott a foglalkoztatás terén. A 
legtöbb embert azonban továbbra is a mezőgazdaság foglalkoztatja. 
A korábbi vállalatok, szövetkezetek átalakulása után néhány a térségben hagyományos 
feldolgozóipari tevékenység folytatódott tovább, bár kisebb létszámmal. A térség 
mezőgazdasági adottságaira és hagyományaira alapozva több vállalkozás foglalkozik 
élelmiszer-feldolgozással, takarmány-előállítással, szőlő-, napraforgó feldolgozással, 
konzerválással, szárítással.  
A szálláshely biztosításával egybekötött vendéglátás és a pusztai turizmus területén azonban 
még nagyon sok kiaknázatlan lehetőség mutatkozik.  
 
 

 
 Lakónépes- 

ség (fő) 
Munkavállaló 
korú népesség 
(fő) 

Regisztrált 
álláskeresők 
(fő) 

Álláskeresési 
járadékban, 
segélyben 
részesülők 
száma 

Nyilvántar- 
tott 
pályakezdők 
száma 

Rendsz. 
szociális 
segélyben  
részesülők 
száma 

Ráta 

2006.01 4140 2618 153 44 8 33 6,0 
2006.06 4140 2618 140 51 9 21 5,42 
2006.09 4140 2618 143 41 11 29 5,58 
2007.01 4135 2641 150 53 11 33 5,76 
2007.06 4135 2641 120 45 6 22 6,76, 
2007.09 4135 2641 123 53 13 21 6,66 
Forrás: AFSZ 
 
2007. szeptember hónapban regisztrált 147 fő közül 53 fő férfi és 94 fő a nő. A pályakezdők 
száma a regisztráltakon belül 6,8 %-ot képvisel. 

 



 

Iskolai végzettség 
Regisztrált  

álláskereő(fő) 
Tartós  

álláskereső(fő) 

Álláskeresőkön 
belüli  

megoszlás % 

8 ált. kevesebb 11 2 7,48% 
Általános iskola 53 4 36,05% 
Szakmunkásképző 41 8 27,89% 
Szakiskola 5 2 3,40% 
Szakközépiskola 13 1 8,84% 
Technikum 7 1 4,76% 
Gimnázium 13 4 8,84% 
Főiskola 4 1 2,72% 
Összesen: 147 23 100,00% 

 Forrás: AFSZ 
 
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kunszentmiklósi Kirendeltsége a rendelkezésre 
álló eszközökkel segíti az álláskeresők elhelyezkedését (munkaerő-piaci képzések, közhasznú 
foglalkoztatás, bértámogatás, vállalkozóvá válás támogatása). 
A közmunka programok lehetőséget nyújtanak a munkaerő-piaci szempontból hátrányos 
helyzetűek foglalkoztatására, 2007. évben 10 fő, melyből 40 %-a roma származású volt. Ez év 
tíz hónapjában közhasznú munka keretében 32 fő foglalkoztatására került sor. 
Ezen túlmenően a hátrányos helyzetűek elhelyezkedése nagyon nehéz, elsősorban a 
szakmával nem rendelkezők esetében. 
Éves foglakoztatásra a térségünkben nagyon kevés a lehetőség. Fontos feladat olyan 
beruházások támogatása, amelyek a foglalkoztatást szélesebb körben lehetővé teszik. 
Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések feltétlenül fontosak a hátrányos 
helyzetűek munkába helyezése érdekében. 
 
 
2.5. A hátrányos helyzetű csoportok jellemzői 
 
2.5.1. A roma népesség helyzete 
 
A roma népességre vonatkozóan kevés hivatalos adat áll rendelkezésünkre. Dunavecsén a 
legutolsó felmérési adatok alapján 290 fő vallotta magát cigány származásúnak. Ennél a 
számnál azonban jóval többen élnek a város területén elszórtan, kb. a lakosság 12-a %-a (nem 
hivatalos adat az oktatási intézmények statisztikai adatai és a szociális támogatások alapján). 
Az alacsony regisztráció oka feltehetően a diszkriminációtól való félelem. 
A felmérési adatok azért megbízhatatlanok, mivel a legtöbb roma származású ember nem 
vallja magát romának. A roma lakosság szociális helyzetére vonatkozóan sincsenek pontos 
adatok, azonban megállapítható, hogy a roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási 
körülményei, egészségi állapota, iskolázottsága, foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez 
viszonyítva lényegesen rosszabb. Munkaerő-piaci szempontból a rendszerváltás 
piacgazdasági átalakulás legnagyobb vesztese a roma népesség. 
Pozitívumként mondható el azonban, hogy javultak az arányok az általános iskola elvégzését 
tekintve, fiatalabbak közül egyre többen végzik el a nyolc általános iskolát, illetve az 
ösztöndíjprogramoknak is köszönhetően javult a középfokú végzettséget szerzők aránya 
A közoktatási intézményekben nincs szegregáció. Az óvodákban, iskolákban évtizedek óta az 
integráció, a segítségnyújtás határozza meg a pedagógiai munkát. 



A gondos gyermekvédelmi ellátásnak, a széles körű szociális háló védelmi rendszerének 
köszönhetően diszkriminációnak minősíthető panasz nem érkezett az önkormányzathoz. 
 
 
2.5.2. Megváltozott  munkaképességűek, fogyatékkal élők  
 
Településünkön a fogyatékkal élők többsége mozgásszervi fogyatékos izületi, gerinc 
bántalmak, illetve egyéb betegségek szövődményei miatt mozgáskorlátozott, gerinc műtétek 
utáni állapot, balesetből adódó visszamaradt állapot, valamint szintén szövődmények miatti 
állapot, közel 20 % születési rendellenesség miatti állapotuk miatt mozgáskorlátozott, kisebb 
számban vannak vakok, siketnémák, illetve értelmileg fogyatékosak. A fogyatékosság 
hátterében több tényező bonyolult kölcsönhatása állhat, pl. testi, pszichológiai, szociális, 
kulturális, vagy örökletes. 
Településünkön a Mozgáskorlátozottak helyi csoportja működik, információja szerint kb. 
100-110 fő regisztrált mozgáskorlátozott személy él. 
Koruk szerinti megoszlás 25 év alatt 20 fő, 25-55 év között 30 fő, 55-70 éves 50 fő, 70 év 
felett 10 fő. 
A helyi csoport az országos egyesület tagja. Tagjainak lehetőségük van tovább képezni 
magukat az egyesület által szervezett ingyenes számítógépes tanfolyamon, melyről 
bizonyítványt szerezhetnek, ez idáig 10 fővégezte el sikeresen. Fiataljaiknak, aktív korú 
tagjainak lehetőségük van sportolásra, melyet nem teljes egészében használnak ki. 
A fogyatékkal élők legnagyobb részének az egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű 
nyugdíj, járadék. Ezek számukra igen szűkös megélhetést biztosítanak. 
Egyes esetekben az iskolai végzettségük elmarad az egészséges társaikétól, ami tovább rontja 
megélhetési esélyeiket. 
A tartós egészségügyi problémával, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci 
lehetőségei erősen behatároltak. A szomszédos településen a 67 %-os megváltozott 
munkaképességüek részére nyújt korlátozott számban munkalehetőséget egy vállalkozó. 
A fogyatékkal élők tekintetében a civil szervezetek szerepe is jelentős.  
 
 
2.5.3. Idős korúak helyzete 
 
Dunavecse lakosságának közel 20 %-a idős korú. A nyugdíjasok között igen magas az 
egyszemélyes háztartások száma. Ezen háztartások nagy részét alacsony nyugdíjjal 
rendelkező özvegy nők alkotják. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az 
egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel 
szemben tanúsított társadalmi magatartástól. Korunk jelensége a magány, különösen 
elviselhetetlen időskorban. A család hiánya, vagy nélkülözése oly mértékben figyelhető meg, 
ami a teljes körű mentálhigiénés gondozás kiépítését veti fel. 
Nehezíti a helyzetet, hogy a család aktív tagjai távol vannak, vagy a megélhetési gondok miatt 
több, mint nyolc órát dolgoznak és így kevés idő marad az idősek gondozására, a velük való 
törődésre. 
Ennek hatására megnő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény, ami 
jelentős kihívás elé állítja önkormányzatunkat. 
A megélhetésüket nyugdíjból, nyugdíjszerű rendszeres ellátásból biztosítják, mely a napi 
létfenntartáshoz szükséges feltételeket fedezi, de az egyre romló egészségi állapothoz 
nélkülözhetetlen gyógyszerek megvételét egyre többen nem tudják biztosítani. 2007-ben 
eddig sosem tapasztalt mértékben megnőtt a közgyógyellátásra való jogosultság iránti 
kérelmezők száma. Feltehetően ez a tendencia tovább gyűrűzik. 



Az idős és idősödő személyeknél igényként merül fel a folyamatos családlátogatás, valamint a 
jelzőrendszer kiépítése a problémák gyors megoldása végett. 
Városunkban évtizedek óta működik az Idősek Klubja, ahol családias légkörben tölthetik 
napjaikat, továbbá étkezést biztosítunk, illetve házhoz szállítást vállalunk. Támogatjuk a 
Nyugdíjas Kék-Duna Népdalkört, amely közel 30 főt számlál. Heti rendszerességgel 
találkoznak a Vikár Béla Művelődési Központban.  
 
 
 

3. Szociális, egészségügyi, oktatási és közművelődési intézményrendszer 
bemutatása 

 
 

3.1 Szociális ellátórendszer 
 
3.1.1 Szociális alapszolgáltatások 
 
A szociális alapszolgáltatások biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény IV. fejezete, valamint Dunavecse Város 
Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2007. (III.28.) rendelete, a szociális igazgatási és 
szociális ellátás helyi szabályairól történik Az alapszolgáltatások megszervezésével a 
települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségügyi állapotukból, 
mentális állapotukból vagy más okból származó problémák 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 ellátórendszert működtetünk a város területén, amelyben a szolgáltatások 
elérhetőek, amely lehetőséget nyújt a választásra. 
 
A törvény értelmében a szociális feladat és hatásköröket, pénzbeli természetbeni ellátások és a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a helyi önkormányzat képviselő testülete, 
települési önkormányzatok jegyzője, gyámhivatal gyakorolja, valamint az egyházi és civil 
szervezetek biztosítják.  
Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete létrehozta a helyi Szociálipolitikai 
Kerekasztalt. 
 
 

3.1.2 Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

Dunavecse Város Képviselő-testületének szociális segélyezési rendszere kapcsolódik az 1993. 
évi III. törvényben (Sztv), az 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt) nevesített ellátások 
biztosításához. A szociális rászorultságon alapuló támogatások odaítélése a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik, ezen hatásköreit azonban a testület a Szociális és Egészségügyi 
Bizottságra és a Polgármesterre ruházta. A kérelmek elbírálásához szükséges előkészítő 
munka végzéséről, illetve a megítélt támogatások kifizetéséről a Polgármesteri Hivatal 
gondoskodik. 
 
 
 



A személyes szolgáltatások jellemzői Dunavecsén 
Az Sztv. 86 §-a rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat mely személyes 
gondoskodás körébe tartozó feladatok ellátására köteles.  
 
Ennek értelmében a városban a következő alapellátási formák kerültek megszervezésre: 

• Étkeztetés 
• Házi segítségnyújtás 
• Családsegítés 
• Nappali szociális ellátás (idősek klubja) 
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
• Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
 

3.1.3  Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások 
 
A szolgáltatásokat az önkormányzat  1999. óta nyújtja saját intézmény fenntartásával. 
Egyrészt az általa fenntartott Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, másrészt az 
Esélyegyenlőségért Jóléti Szolgálat Közalapítvánnyal kötött ellátási szerződés által 
biztosította 1999-től 2005. évig. 2006. évtől pedig az Alapszolgáltatási Központon keresztül 
mikrorégiós szerepkörrel látja el a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvényben foglalt kötelezettségeit.  
A Felső Kiskunsági és Duna-melléki Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések 
(Dunavecse, Dunaegyháza, Újsolt, Szalkszentmárton, Tass, Apostag települések) 
megállapodása alapján, egyes szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítására 
mikrótársulás jött létre, amelynek gesztor települése Dunavecse.  
 
Az intézmény a mikrótársulás településein 2006. évben a következő szolgáltatásokat 
nyújtotta: 
Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális, információs szolgáltatás, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Idősek napközbeni ellátása, 
étkeztetés. 
 
Minden, a látókörébe tartozó gyermek és családja részére segítséget nyújt, de 
megkülönböztetett figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekre, így elsősorban a 
szociálisan rászorult családok és gyermekeik részére. Részben mentálhigiénés szolgáltatást 
nyújt, tanácsadás, segítségnyújtás ügyintézésben, továbbá nyári szabadidős tevékenységet 
szervez.  
 
 
3.2 Egészségügy 
 
A dunavecsei Járóbeteg Szakrendelés 39 éve szolgálja a környező települések lakosságának 
szakorvosi ellátását. A szakrendelés 7 település (Solt, Újsolt, Dunaegyháza, Apostag, 
Dunavecse, Szalkszentmárton, Tas) 23 ezer lakosának szakorvosi ellátását látja el. Dunavecse 
egészségügyi szempontból fehér foltnak számított eddig, hiszen a legközelebbi kórház 50 km-
re, s a teljes körű szolgáltatást nyújtó kórház 70 km-re van. A Duna-híd átadásának 
köszönhetően 20 km-en belül van kórház, a csatlakozást előkészítő munkálatok folyamatban 
vannak.  
A szakrendelés az egészségügy minden területére megoldott, a kihasználtság mindegyik 
területen magas fokú, a fiziotherápián 100 %-os. 



Szakrendelőn belül működik a védőnői szolgálat 2 fővel, akik a családvédelmi tanácsadást és 
iskolai védőnői feladatokat is ellátják.  
 
A városban élők alap egészségügyi ellátását 2 felnőtt háziorvos és 1 házi gyermekorvos 
szolgálja, valamint 1 fogorvosi praxis biztosítja Dunavecsén a területi ellátási kötelezettséget, 
melyek egészségügyi vállalkozói formában működnek. 
A település a Dunamenti és Kis-Kunsági kistérség (10 település) központi orvosi ügyeletének 
központja. 
Betegszállítási feladatokat a dunavecsei mentőállomás (OMSZ) képviselete látja el felszerelt, 
2 db mentőautóval. 
 
 
3.3 Sport 
 
Városunkban nagy hagyománya van a sportnak: labdarúgás, kézilabda, fogathajó verseny 
területén, de megjelent a tenisz és női torna is. 
Társadalmi sportegyesületek: Dunavecse Sportegyesület. Városunk rendelkezik 
sportcsarnokkal, mely az iskola részére is biztosítja a tornatermet, valamint a diáksport 
egyesület részére a felkészülést.  
 
 
3.4 Közoktatás 
 
Az egyenlő_ bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény, (továbbiakban: törvény) valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: közoktatási törvény) alapján a fogyatékos gyermek, tanuló nevelése-oktatása 
az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, vagy a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt folyhat. Az integrált oktatás jogi kereteit a közoktatási törvény 
biztosítja. 
Dunavecse Város Önkormányzata közoktatási feladatait 1 óvodával (1 tagóvodával) 1 
általános iskolával látja el. Az éves költségvetés 23%-át költjük közoktatásra.  
Az óvoda 150 férőhelyes, 2006. évben 20 %-os férőhely növekedés lehetőségét is igénybe 
vettük, így 180 gyermek ellátását biztosítjuk 12 órás nyitvatartással. 
Az önkormányzat által fenntartott általános iskolában 329 tanuló van 500 férőhelyen. 
 
Városunkban megyei fenntartású intézményként működik a BKMÖ Duna Menti Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, ahol óvoda, általános iskola és szakiskola 
működik. Általános iskola 80 fő, szakiskola 74 fő hallgatóval. Az intézmény rendelkezik 
kollégiummal is, melynek kihasználtsága 100 %-os. A tanulók 55 %-a halmozottan hátrányos 
helyzetű. Az sajátos nevelést igénylő és hátrányos helyzetű tanulók részére biztosított mentál 
 
 
 
Az integrált képzési formák elterjedése érdekében szükségessé vált a sajátos nevelési igényű 
tanulók neveléséhez, oktatásához szükséges feltételekkel megteremtése. 
 
Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a 
fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleménye alapján - a gyógypedagógiai 
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai 
nevelés és oktatás keretében kell biztosítani. 



 
Városunkban Nevelési Tanácsadó nem működik, feladat ellátása szempontjából Kalocsa 
városhoz tartozunk. 
 
Az utóbbi időben egyre több sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált fejlesztését 
vállalják fel a város óvodái, iskolái. 
Fenntartóval együtt gondoskodik arról is, hogy a törvényi kereteken belül a sajátos nevelési 
igényű és hátrányos helyzetű gyerekek nevelését is felvállalja. A feladatellátás kötelezettsége 
azt is jelenti, hogy a települési önkormányzat biztosítja a nevelés, oktatás feltételeit. 
2004. óta működik a Felső- Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú kistérséggel kötött 
megállapodás keretein belül a pedagógiai szakszolgálat (logopédia, gyógypedagógia). 
 
Az óvodákban 2003 óta, az iskolákban      óta működnek saját fejlesztő pedagógusok, így az 
integrált oktatás minden városi óvodában és iskolában szükség szerint megvalósulhat, a 
jogszabályi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
A városban nem elégségesen megoldott a testi érzékszervi fogyatékos gyermekek, tanulók 
oktatásának feltételei, mivel az épületek nem akadálymentesítettek. Az autista és súlyos 
magatartási problémákkal küszködő tanulókat a Dunavecsei BKMÖ Duna Menti EGYMI és 
Gyermekotthona fogadja be. 
 
Az óvoda és iskola folyamatosan nyomon követi az SNI-s tanulókat és az iskolaérettségi 
vizsgálat, továbbá a pedagógus jelzése alapján szűri ki őket. A roma népesség iskolai 
végzettsége rendkívül alacsony, többnyire általános iskolai és szakmunkás végzettséggel 
rendelkeznek. A roma fiatalok tanulási hajlandósága erősebb az idősebbeknél, főként az 
általános iskolát szeretnék befejezni, illetve szakképző iskolát vagy OKJ-s tanfolyamot 
végeznének el szívesen. Érettségit vagy felsőfokú végzettséget azonban csak 5 % alatti 
arányuk tervez megszerezni. 
A városban 76 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek van a szülői nyilatkozatok 
értelmében.  
 
3.5  A közművelődés 
Városunkban a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár önkormányzati fenntartású 
közművelődési intézményként működik. A könyvtári és művelődési tevékenység alapításának 
éve 1953. A közművelődési feladatellátásához az önkormányzat meghatározott támogatást 
nyújt a költségvetésből évente. 
Dunavecse nagy kiterjedésű, heterogén összetételű település. A város település-szerkezetének 
jellemzője, hogy nincs vonzó központi része, hosszan, elnyúlva fekszik a Duna vonalában, s 
jól körülhatárolható, kifejezetten szabadidős elfoglaltságok céljára épült az utóbbi időben 
kettő helyszínnel játszótér áll rendelkezésre. 
A lakosság kulturális igényei rendkívül differenciáltak,  és a feladatellátást nehezíti a település 
tagoltsága is. Az önkormányzat éves munkatervében jóváhagyott nagyrendezvények, valamint 
más intézményekhez, civil szervezetekhez kötődő, hagyományos kulturális rendezvények 
(vetélkedők, kiállítások, tanfolyamok stb.) alakultak ki, amelyek változatossá teszik a 
kulturális életet. A városi események, rendezvények, ünnepek megünneplésében is részt 
vesznek az említett intézmények. 
 
A könyvtári szolgáltatást legnagyobb számban a tanulók, majd az aktív dolgozók, 
nyugdíjasok, háztartásbeliek és állástkeresők látogatják. 



2004. július 20. óta lehetőség van az intézményben internethasználatra, jelenleg  számítógép 
áll rendelkezésre, ahol évente meghatározott óradíjat szükséges a szolgáltatásért fizetni. 
A kettő havonta megjelenő Dunamellék újság szerkesztését is a közművelődési intézmény 
fogja össze és közreműködik a terjesztésében.  
 
A város fiatal és felnőttkorú közönségét kiszolgáló hagyományos városi rendezvények: 
 
Kalevale-nap 
Március Idusa 
Vikár Béla születésnapján könyvtári vetélkedő 
Majális 
Augusztus 20. 
„Szeptember végén” irodalmi rendezvény 
„Hétpróba Meseországban” című vetélkedő 
Egészséghét  
Október 6. 
Október 23. 
 
Ezen kívül az intézmények, vállalatok, civil szervezetek és egyházak közművelődési 
tevékenységéből városi érdeklődésre számot tartó, és városi igényeket kielégítő programok 
születnek évente. 
 
A civil szervezetek rendezvényeiket teljesen, vagy részben  az  Önkormányzat támogatásával 
valósítják meg. A támogatást pályázatok benyújtásával igényelhetik. 
A  közművelődéssel kapcsolatos rendelet meghatározza Dunavecse Város Önkormányzatának 
közművelődési feladatait. Az intézmény célja és feladata, hogy segítse Dunavecse 
lakosságának színvonalas szórakozását, összefogja és helyet biztosítson civil szervezeteknek, 
munkájukban segítséget nyújtson az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva. Mottója: „A 
művelődési házban és könyvtárban nyitott ajtó, „szolgálatkész” házigazda várja a lakosságot. 
Kulturális életünket gazdagítják testvérvárosi kapcsolataink Hetes és Homoródszentmárton 
(Erdély) települések.  
 
 
 
 

4. Az Esélyegyenlőségi Program célja 
 
A fenti jellemzőket, valamint a 2003. évi CXXV. törvény előírásait figyelembe véve, 
önkormányzati Esélyegyenlőségi Programunk célja a helyi viszonyokhoz igazodó, a 
hátrányos helyzetben élő dunavecsei polgárokat segítő, támogató feladatok rendszerezése, 
ütemezése, az eddig jól bevált hagyományok megőrzésével, megtartásával. 
 
Ezen belül: 
 
� Összetartó, szolidáris, a hátrányos megkülönböztetéstől mentes helyi társadalom 

erősítése. 
� Összehangolt együttműködés a foglalkoztatási, közoktatási, közművelődési, szociális 

igazgatási, egészségügyi, területfejlesztési komplex tevékenység-rendszerben, a 
szubszidiaritás elvének figyelembe vételével.  

� Egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára. 



� A mindenkori jogszabályoknak megfelelő pénzbeli, természetbeli juttatásokhoz, 
valamint a különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. 

 
 

5. A program célkitűzéseiből adódó feladatok, kiemelt fejlesztési célok: 
 
• A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javítása. 

� Az önkormányzat folyamatosan együttműködik a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi 
Központ Kunszentmiklós Kirendeltségével a hátrányos helyzetű célcsoportok 
munkerőpiaci esélyeinek javítása érdekében. 

� Az önkormányzat támogatja a munkahelyteremtő beruházásokat, vállalkozásokat, 
különösen a nők, a 40 éven felüliek, a csökkent munkaképességűek, fogyatékosok, a 
romák munkavállalási esélyei növelésének érdekében. 

� A roma lakosság foglalkoztathatóságának javítását segítő programok szervezése (8 
általános, szaktanfolyamok, készségek- képességek fejlesztése). 

� Határidő: 2008. januártól folyamatosan. 
 
• A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése. 

� Az önkormányzati közintézmények akadálymentesítése a jogszabályok és helyi 
lehetőségek figyelembe vételével az intézményvezetők bevonásával, saját, illetve 
pályázati források felhasználásával. 

Határidő: 2012. június 30.  
 
• Az esélyegyenlőség szemléletét megteremtő és javító városi programok 

megvalósításának támogatása. 
� A város polgárai számára ismertető anyagok, tájékoztatók kiadása a helyi média 

bevonásával (kábel TV, újság, intézmények hirdetőtáblája, honlapok). 
� Programok, rendezvények támogatása, melyek előmozdítják az Esélyegyenlőségi 

Program célcsoportjainak társadalmi integrációját. 
� Tájékoztatás az esetleges jogsértésekkel szembeni fellépés lehetőségeiről Határidő: 

2008. januártól folyamatosan 
 
• A hátrányos helyzetű csoportok információhoz való korlátlan hozzájutásának 

elősegítése. 
� Az önkormányzat előkészíti az elektronikus ügyintézés lehetőségét. 
� Támogat minden, a célcsoportoknak az információkhoz és a szolgáltatásokhoz való 

hozzájutást segítő eszközbeszerzési pályázatot.  
� Lehetőséget biztosít olyan információs pontok kialakítására, amelyek biztosítják az 

eszközökkel nem rendelkező polgárok hozzáférését az internethálózathoz. 
Határidő: 2012. december 31.  

 
• Esélyegyenlőség biztosítása a közoktatásban. 

� Kiemelt feladatként kezeli a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési 
igényű gyermekek/tanulók diszkriminációmentes, szegregáció-mentes nevelésének-
oktatásának megvalósítását. 

� Sajátos nevelési pedagógia módszerek és fejlesztő foglalkozások megvalósítása az 
oktatás keretein belül. 

� Képesség- kibontakoztató program megvalósítása az alapfokú oktatásban.  
Határidő: 2008. januártól folyamatosan. 

 



6. Az Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 
 
6.1  A Program érvényessége, hatálya  
 
Érvényes visszavonásig. 
Személyi- és területi hatálya kiterjed a fenntartó önkormányzat képviselőtestületére, a 
Polgármesteri Hivatal osztályaira és az önkormányzat által működtetett minden intézményre, 
valamint civil szervezetekre.  
 
6.2. A Program értékelése, felülvizsgálata 
 
A programban megfogalmazott célok és feladatok teljesítését a képviselőtestület két évente 
felülvizsgálja. A program teljes – minden fejezetére kiterjedő – értékelését a képviselőtestület 
2012. december 31-ig végzi el. 
 
6.3. A Program módosítása 
 
Jogszabályi változások, illetve  indokolt változtatás esetén a program módosítására javaslatot 
tehet: 
� A képviselőtestület bármely tagja, 
� Dunavecse Város polgármestere és/vagy jegyzője, 
� A képviselőtestület szakmai bizottságai, 
� Az intézmények alkalmazotti közösségei az intézményvezetők útján. 
� Civil szervezetek a képviselőik útján 
 
A Program módosítását a polgármesterhez beterjesztett módosítási javaslattal kérhetik. 
Az Esélyegyenlőségi Programot, illetve annak módosítását a képviselőtestület határozatban 
fogadja el. 
A programról, illetve program módosításáról az intézményeket és a lakosságot a Képviselő-
testület által megbízott személy tájékoztatja. 


