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Bevezetés 

 

Magyarország Alaptörvénye XV. Cikke kimondja, hogy Magyarország az alapvető jogokat 

mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, 

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

helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. A nők és a férfiak egyenjogúak. Magyarország az 

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. 

Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a 

fogyatékkal élőket.  

 

Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként 

élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos 

megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása 

elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alaptörvény II. és XV. cikkére, valamint Magyarország 

nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira, megalkotta „Az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló” 2003. évi CXXV. törvényt (a 

továbbiakban: Ebktv.). 

 

Az Ebktv. 31. § (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy a község, a város és a főváros kerületeinek 

önkormányzata ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyben 

helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, 

foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve helyzetelemzésen alapuló intézkedési 

tervben kell meghatározni a feltárt problémák kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi 

program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, a 

közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia célkitűzéseinek 

összhangjáról.  

 

Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál és 

intézkedéseket tartalmaz azok kezelésére vonatkozóan. A helyzetelemzés során feltárt problémák 

komplex kezelése érdekében meg kell tervezni a beavatkozásokat, lehetőséget adva a felülvizsgálatra, 

az esetleges változtatásokra.  

 

Az Ebktv. 31. § (3) bekezdése értelmében a helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt 

figyelmet kell fordítani:  

 

a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének 

érvényesülését segítő intézkedésekre, 

b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni 

fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 

c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 

d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, 

illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

 

Az esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. 
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A helyzetelemzés célja annak megállapítása, hogy Szolnok Megyei Jogú Városban, a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, 

képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek, és ezek alapján 

milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzdenek.  

 

A helyzetelemzés alapján intézkedési terv készül. A helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 

kezelése érdekében a településeknek beavatkozásokat kell tervezniük. 

 

A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni és ez alapján 

- szükség esetén - azt felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új 

helyzetnek megfelelően módosítani kell. 

 

Az Ebktv. rendelkezéseivel összhangban, figyelemmel a helyi esélyegyenlőségi programok 

elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. 

rendelet szabályaira, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 

Programban rögzíti a városi esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a törvényi előírásokkal összhangban 2011. évben elfogadta 

a város Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A jogszabályi változások miatt, többszöri felülvizsgálatot 

követően a testület a 39/2016. (II. 25.) számú határozatával fogadta a jelen esélyegyenlőségi program 

alapját képező Helyi Esélyegyenlőségi Programot (továbbiakban: HEP). A HEP elfogadása óta eltelt 

a törvény által meghatározott öt év, ezért szükségessé vált a program teljes felülvizsgálata, és a 2022-

2026 évekre szóló esélyegyenlőségi program megalkotása.   

2021. évben megszületett a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 és annak 

végrehajtására a 2021-2024. évekre szóló kormányzati intézkedési terv, amely alapdokumentumok 

alapján a HEP-ek a felzárkózáspolitika helyi szintű részeként és a végrehajtás eszközeként működnek. 

  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elfogadott esélyegyenlőségi programmal összehangolja a 

település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 

működtetését.  

 

Az esélyegyenlőségi program a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik 

számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és 

beruházások ellenére korlátozott marad, a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló 

esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.  

 

Az esélyegyenlőségi terv potenciálisan kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportnak tekinti a 

mély szegénységben élőket és a romákat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élő 

személyeket. Az esélyegyenlőség érvényesülésének problémája a további hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok, különböző élethelyzetben lévő egyének esetében is felmerülhet. Ennek 

megfelelően az esélyegyenlőségi program által célzott hátrányos helyzetű társadalmi csoportok köre 

a helyi sajátosságokra reagálva – az esélyegyenlőségi törvény szempontjait figyelembe véve – 

bővíthető.  

 

Köszönet illeti az esélyegyenlőségi program vizsgálatában és előkészítésében segítő, a szociális és 

gyermekjóléti területen működő intézmények, szakmai szervezetek, civil szervezetek, illetve a HEP 

által érintett területeken tevékenykedő más partnerszervezetek közreműködő személyeket. A HEP-

ben külön fejezet mutatja be e szervezetek tevékenységét. 
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Az Ebktv. 31. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, 

az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb 

programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak 

akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi 

programmal rendelkezik. 

 

A helyi esélyegyenlőségi programhoz készített táblázatok adattartalma az Országos Területfejlesztési 

és Területrendezési Információs Rendszerből (TeIR), a KSH, illetve a szervezetek által megküldött 

adatok figyelembevételével készült el. 

A település bemutatása 

Szolnok város Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelye, az Alföld közepén, Budapesttől 100 km-re, 

a Tisza partján, a Zagyva torkolatánál fekszik. Éghajlata kontinentális, a forró, száraz nyarat általában 

hideg tél követi. Lélekszáma 68701 fő, ezzel az ország 11. legnagyobb városa, egyben gazdasági, 

kulturális, egészségügyi központ. 

 

A város területi elhelyezkedése, közúti-vasúti-vízi elérhetősége lehetőséget biztosít mind gazdasági, 

mind munkavállalói, mind turisztikai területeken. Szolnok közúti megközelítését az M4 autópálya 

biztosítja, közvetlen elérhetőséget biztosítva Budapest, majd Debrecen felé. A főváros mára egy órán 

belül elérhető. 

 

A természeti adottságok közül kiemelkedő, hogy a város és térsége igen gazdag élővizekben. A Tisza 

és a Zagyva mellett a Holt-Tisza és a Holt-Zagyva is bővelkedik természeti értékekben. 

 

Az Alföld szívében fekvő, a Tisza-Zagyva találkozásának emelkedő szögletében kialakult 

megyeszékhely 2020. évben ünnepelte alapításának 945. évfordulóját. Szolnok eredetiségét az adja, 

hogy egyszerre, együtt találjuk meg benne a civilizált várost és a természetet. Az ember által épített 

környezet, létesített intézményhálózat szolgáltatásaival, kényelmével, kulturális élménykínálatával 

benne él és lüktet a természet adta környezetben. 

 

Szolnok történelme során 14 alkalommal pusztult el, ezért napjainkra kevés műemléke maradt. 

Településünk nem bővelkedik műemlékekben, de a régi vár emlékei, a művésztelep ma is 

meghatározó látványosság az ide látogatók számára.  

 

A 90-es évek előtt elsősorban feldolgozóipar, a vegyipar és a vasúti gépjárműgyártás volt a 

meghatározó gazdasági ágazat a városban. A gazdaság mára átrendeződött, a feldolgozóipar súlya 

jelentősen csökkent és veszített jelentőségéből a vegyipar is, a vasúti gépgyártás viszont erősödött és 

jelenleg is fejlesztés előtt áll. Ezzel egyidejűleg megjelentek más iparágak is a városban. Szolnok 

gazdasági szerepe az elmúlt években erősödött, újra meghatározó erőt képvisel a régióban.  

 

Demográfiai mutatók                                                                             

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer [TeIR] táblázatból azt 

láthatjuk, hogy az elmúlt egy évtized alatt Szolnok városban a lakosságszám 4000 fővel csökkent. A 

lakosság csökkenése sajnálatosan országos jelenség, helyi szinten nem kezelhető probléma. A 

csökkenés üteme az elmúlt 3-4 évben valamelyest lassult, de a lakosságszám csökkenés hosszútávon 

tovább várható. 
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Lakónépesség (fő) 

 

A lakónépesség az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem 

rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek 

együttes száma.  

 

Szolnok város adatai: 

 

 
 

A természetes szaporodás, fogyás Szolnok városban: 

(Az élveszületések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve.) 

 
 

Szolnok város népességi adatai sajnos rosszabbak az országos, de a járási adatokhoz képest is, sőt 

tendenciáját tekintve is kedvezőtlen irányba mutat. 
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Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt) Szolnok városban: 

 Belföldi vándorlások (Szolnok) 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra 
vetített száma 

(TS 0602) 

2014 1363 1512 -149,00 -2,05 

2015 1347 1473 -126,00 -1,75 

2016 1613 1734 -121,00 -1,69 

2017 1502 1728 -226,00 -3,18 

2018 1635 1879 -244,00 -3,46 

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

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    

 

 

 

 

 

Természetes szaporodás (Szolnok) 
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Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes szaporodás 
(fő) 

(TS 0703) 

2014 645 835 -190 

2015 616 916 -300 

2016 608 879 -271 

2017 591 897 -306 

2018 559 920 -361 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 
 
 
   

 
 

 

Az adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők és az onnan másik 

közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők számának különbözete, ezer 

lakosra vetítve. 
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A város vándorlási vesztesége 2017-2018 évben jelentősen csökkent, melynek alapvető oka a 

foglakoztatási helyzet javulása lehetett, de 2019. évben ismét jelentős mértékben nőtt az elvándorlás. 

Az elvándorlás okai, a világjárvánnyal való összefüggései vizsgálat tárgyát képezhetik. A természetes 

szaporodás-fogyás mutatószámában jelentős változás a fentiek miatt nem prognosztizálható, egy 

esetleges növekvő születésszám sem képes követni a természetes fogyás mértékét.  

 

A város társadalmát elemezve megállapítható, hogy a szolnoki lakosság közel fele (48 %) a város 

szülötte, másik fele beköltöző. A legintenzívebb beköltözés a 70-es évek elejétől a 80-as évtized 

végéig tartott, azaz a városlakók nagy része nem friss beköltöző, a kötődések, lokálpatriotizmus mára 

kialakulhatott. Az elmúlt 2-3 évben csökkent a városba beköltözők száma.  

 

Állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya (%) 

 
 

A 0-14 éves korosztály száma és aránya is kismértékben, de folyamatosan csökken a város lakosságán 

belül.  Az időskorúak 60-x aránya ezzel ellentétes, folyamatosan növekvő. 
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Állandó népességen belül a 60-x évesek aránya (%) 

 

Az adott területen lakóhellyel rendelkező 60-x éves személyek aránya.  

 

 
 

Életkor szerinti enyhe eltérés figyelhető meg az egyes városrészek között: a legmagasabb 

átlagéletkorral rendelkező városnegyedek a Belváros, Pletykafalu, Kertváros és a Kőrösi út környéke. 

A legfiatalabb lakosság a Széchenyi városrészben és a Törteli út mentén található. (Itt a magas a 

cigány/roma népességi arány.)  

 

Többgenerációs együttélés leginkább Szandaszőlősön, a Széchenyi ÉK-i új családi házas részében, a 

Meggyesi telepen, a Kőrösi és Törteli utak mentén és a Déli iparterületen tapasztalható. A családdal 

együtt élő gyermekek száma a Belvárosban, a Tallinn városrészben, Pletykafaluban és a Kertvárosban 

alacsony, mivel a lakosság itt jellemzően középkorú és idősebb, a gyerekek már felnőttek és elhagyták 

a szülői házat. 

 

Az átlagosnál nagyobb háztartások a Meggyesi telepen és a Törteli út mentén – magasabb 

cigány/roma népességi arány következtében - élnek, kisebbek a Belvárosban, a Tallinn városrészben, 

az állomás és a piac környékén, ahol a 60-as 70-es években épült lakótelepek egyidejűleg betelepült 

népességéből a fiatalabbak már kirepültek. 

 

A családonkénti gyerekszám 1-3 között mozog, kivéve a Törteli út menti területet, ahol 11 gyermekes 

család is előfordul. 
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Lakásállomány (db) 

 
 

 

 Lakásállomány (Szolnok) 

Év 

 
Lakásállomán

y (db) 
(TS 4201) 

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlak
ás 

állomá
ny (db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket 

biztosító 
lakások 
száma 

Szociális 
lakásállom

ány (db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket 

biztosító 
lakások 
száma 

Egyéb 
lakáscél

ra 
használt 

nem 
lakáscél

ú 
ingatlan
ok (db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket 

biztosító 
lakások 
száma 

2014 34622 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 34684 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 34724 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 34763 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 34817 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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A város lakásállománya az elmúlt évtizedben folyamatosan, kis mértékben, de növekedett, ezzel 

egyidejűleg csökkent az elégtelennek minősíthető lakások száma. A rossz minőségű lakások 

számának csökkenése a hátrányos helyzetű területek felzárkózását szolgáló, pályázati forrásból 

megvalósuló fejlesztések eredménye, de továbbra is magas az ilyen állapotú lakások száma.  

 

 

Értékeink, küldetésünk 

 
Szolnok Megyei Jogú Város méltán büszke arra, hogy viharos történelme folyamán mindvégig olyan 

emberek lakták, akik befogadó szellemiségükkel, egymás iránt kölcsönös tiszteletükkel és türelmükkel, 

kitartó munkájukkal és példás összefogásukkal megteremtették egy emberi, élhető, pezsgő szellemi - 

kulturális hagyományokkal és élettel rendelkező, a gazdasági jólét potenciálját magában hordozó város 

lehetőségét. Szolnok városban a különböző nemzetiségek, vallások, generációk mindig békében éltek 

egymás mellett, egymás értékeinek elismerésével, közös teljesítményükkel hozták létre a mai fejlődő 

városunkat. 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a továbbiakban is biztosítani kívánja minden polgára 

számára, tekintet nélkül nemzetiségre, vallásra, nemre vagy életkorra, az egyenlő bánásmódhoz és az 

esélyegyenlőséghez való jogot. A szolidaritás, az igazságos esélyteremtés olyan értékek, amelyek 

garantálása a szolnoki polgár számára az önkormányzat alapvető célkitűzése.  

 
Az önkormányzat az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a 

mélyszegénységben élők, a romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők helyzetére, 

igényeire, fontos küldetéseként fogalmazva meg az említett célcsoportok életkörülményeinek javítását és 

esélyegyenlőségének biztosítását 

 

Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál és 

beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. Az Európai Uniós, valamint a hazai elvárások alapján a 

települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.  
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Alapelveink 

 
Szolidaritás 

 

Célunk, hogy városunkban erősödjék az összetartó, szolidáris, hátrányos megkülönböztetéstől 

mentes helyi társadalom. Városunk minden lakója számára legyen fontos érdek a szolidaritás 

embertársai iránt, különösen a hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékkal élők felé. Jelenleg is vannak 

fizikai és információs akadályok, amelyek nehezítik a közszolgáltatásokhoz történő hozzáférést és az 

érvényesülési lehetőségeket. Törekszünk arra, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel egyre kevésbé 

legyen ez akadálya az esélyegyenlőség érvényre juttatásának. 

 

Az emberi méltóság tiszteletben tartása. 

 

Az emberi méltóság sérthetetlen. Ennek tiszteletben tartása arra kötelez bennünket, hogy olyan 

méltányos és rugalmas, a veszélyeztetett csoportok felzárkóztatását elősegítő intézkedéseket 

dolgozzunk ki, amelyek hozzájárulnak az érintettek életkörülményeinek, társadalmi és foglalkoztatási 

pozícióinak javulásához. Elkötelezettek vagyunk más, erre irányuló kezdeményezések támogatása 

iránt is. 

 

Méltányos bánásmód 

 

A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem elegendő az összes létező 

egyenlőtlenség megszüntetésére. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas felzárkóztatást elősegítő 

intézkedések kidolgozására törekszünk, amelyek elősegítik az érintettek társadalmi és foglalkoztatási 

pozíciójának javulását, megőrzését és támogatjuk az erre irányuló kezdeményezéseket. 

 

 

Pozitív diszkrimináció elve 

 

Ahhoz, hogy az esélyegyenlőség terén veszélyeztetett csoportok élhessenek azokkal a lehetőségekkel, 

melyek mások számára könnyen elérhetőek, szabályozott és társadalmi konszenzuson alapuló módon 

kell élnünk a pozitív diszkrimináció lehetőségével. Csak akkor lehet ennek helye, ha az a városunkban 

élők emberi méltóságának, értékeinek, egyediségének megerősítését szolgálja. Ezért törekszünk arra, 

hogy az emberi méltóságot és a szoldiaritást sértő esetekben érvényre jusson a pozitív diszkrimináció. 

 

 

Jövőképünk 

Olyan városban kívánunk élni, ahol a romák  

- a társadalom hasznos tagjaivá képesek válni, ehhez segítséget kapnak és élnek a 

lehetőségekkel. 

- csoportjával szembeni előítéletek csökkennek, és az által egyenlő esélyt kapnak a 

munkaerőpiacon. 

- is tudnak dolgozni, alkalmazkodnak a társadalom elvárásaihoz. 

- csoportjába tartozókat nem nézik le, nem közösítik ki, egyenrangú emberként kezelik őket. 

nem szegregáltan, hanem integráltan élnek a társadalomban. 

- részt vesznek az iskolai felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban és a felnőttképzésben. 

- iskolázottak és munkához jutnak. 
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- egyenrangú és hasznos tagjai a társadalomnak. 

- megkapják azokat az információkat, melyek beilleszkedésükhöz, életminőségük javításához 

szükségesek. 

- ugyanolyan embernek számítanak, mint a nem romák, előítélet mentesen fogadtassanak 

bárhol, szegregáció mentesen éljenek, nyugodt körülmények között, békében, biztonságban, 

ahol a jogok mellett a kötelességek is hangsúlyt kapnak, ahol dolgozni tudnak, gyermekeik 

rendszeresen iskolába járnak. 

 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők 

- egyenlő esélyt kapjanak az élethez.  

- pozitív diszkriminációban részesüljenek. 

- a szociális hálóból ne kerüljenek ki, számuk és arányuk csökkenjen. 

ne segélyből, hanem munkájukból tudjanak megélni. 

- számára ugyanúgy biztosított legyen alkotmányban rögzített jogaik mindegyike. 

- felzárkóztatása folyamatosan történik. 

- hozzájussanak minden olyan információhoz, mely életminőségük javulását eredményezi. 

- mindenkivel azonos módon hozzáférhessenek a közszolgáltatásokhoz.  

- esélyt kaphassanak, hogy a helyzetükből kiemelkedjenek és ehhez minden segítséget 

megkapjanak, emberhez méltó életet élhessenek és ezt gyermekeik számára is biztosítani 

tudják. 

 

Kiemelt területnek tartjuk a gyermekek  

- egyenlő eséllyel való indulását az élet bármely területén. 

- helyzetének, életkörülményeinek, tanulási lehetőségeinek javítását. 

- ismeretei fejlesztését, felvilágosítását, szabadidejük hasznos eltöltését. 

- védelmét, oktatását. 

- testi, lelki szociális egészségét, zökkenőmentes beilleszkedését az oktatási-, nevelési 

intézményrendszerbe. 

- jövőképének fejlesztését, egy másik és jobb megélhetés bemutatását.  

- szocializációját, számukra a társadalmi szerepvállalás fontosságának megismertetését. 

- életszínvonalának, életminőségének javítását, egészséges, kiegyensúlyozott életre nevelését, 

- értékeinek felfedezését, tehetségének ápolását. 

 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek  

- aktív öregkori lehetőségeinek megteremtésére. 

- életminőségének szinten tartására, hogy a társadalom hasznos tagjának érezzék 

magukat.  

- önkéntes munkába való bevonására, ezzel önbecsülésük és öntudatuk fokozására.  

- társadalomban tartására, elszigetelődésének megelőzésére. 

- gondozására, segítésére, ellátására. 

- számára veszélyeztető tényezőkre. 

- szociális helyzetére. 

- elmagányosodására, információhoz jutására. 

- gondozására, segítésére, méltósággal megélt időskora elérésére, gondolataira, 

bölcsességeire. 
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Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, 

- hogy megfelelő társadalmi elismerésben részesüljenek a gyermeket nevelők és egyenlők 

legyenek a munkaerőpiacon. 

- a foglalkoztatási hátrányaik csökkentését, a női munkaerő bérezésének javítását 

- a kiemelt megbecsülésüket, gyermekvállalásuk támogatását, gyermek melletti, akár 

részmunkaidős foglalkoztatás elősegítését, 50 év feletti munkanélküliek munkához való 

jutásának segítését. 

- a felvilágosító tevékenységet családtervezés, gyereknevelés, háztartásvezetés, egészségügyi, 

és az alapvető higiénia területén, illetve azt, hogy választásuk szerint tudjanak munkába állni 

és dolgozni. 

- az őket hagyományos alapon megillető megkülönböztetett bánásmód gyakorlását. 

- az esélyegyenlőséget, úgy családban, mint a munkában. 

- a bántalmazás elleni fellépést, a családon belüli erőszak felismerését. 

- hogy rövidebb munkaidőben dolgozhassanak, a férfiakhoz hasonló esélyekkel 

rendelkezzenek, ne legyenek erőszak áldozatai, meg tudják teremteni saját belső 

egyensúlyukat. 

 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők  

- esetében arra, hogy a képességeikhez mért tevékenységet végezzenek, hátrányos 

megkülönböztetés nélkül. 

- problémáira, támogatására és segítésükre.  

- társadalomba integrálására, össztársadalmi elfogadottságuk növelésére. 

- közösségeinek szélesítésére, működésük támogatására. 

- ellátására, intézményben való szükség szerinti elhelyezésükre. 

- foglalkoztatási lehetőségei bővítésére. 

- hivatalos ügyintézésének megkönnyítésére.  

- oktatására, mobilizációjára, testi, lelki és szociális jólétére. 

- életkörülményeinek javítására, megélhetésének, érvényesülésének megkönnyítésére. 

- esélyegyenlőségére, életminőségének javítására, családjaik megsegítésére.  

- a családok egészséges tagjainak szakmai képzésére, a szakszerű ellátás módszereinek 

tanítására. 

 

Minden hátrányos helyzetű ember számára egyenlő esélyt teremtünk  

- a kulturális alapellátás biztosításával,  

- az önfejlesztés és önképzés lehetőségének biztosításával, 

- az informális és nonformális továbbképzésekkel, információhoz juttatással, 

- az élethosszig tartó tanulás lehetőségével ahhoz, hogy segítsük a képzettség és műveltség által 

a munkába állást, a gazdasági növekedést, és a pozitív életérzést. 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja, hogy minden lakója számára elérhetővé tegye 

a humán közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű 

polgárok esélyegyenlőségét az élet különböző területein, hogy biztosított legyen minden polgára 

számára az egyenlő esélyekkel való foglalkoztatás, közszolgáltatások igénybevétele.  
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A HEP átfogó célja 

 
Szolnok Megyei Város Önkormányzata a HEP 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 intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvodák kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

a köznevelési intézmények állami és egyházi fenntartóival. 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból meghatározott célcsoportokba tartozók számát és arányát, 

valamint helyzetét a településen. Emellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni 

a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken 

jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az érintett csoportok esélyegyenlőségét 

elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód 

érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett 

ütemezését a HEP IT tartalmazza. 

 

A HEP Intézkedési Tervének (HEP IT) célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét. 

I. A  Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése 

 

1. Jogszabályi alapvetés, helyi szabályozás 

 

1.1 Jogszabályi háttér 

 

A HEP elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 

évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

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

szempontjai” fejezete alapján alkalmaztuk, figyelemmel a helyi esélyegyenlőségi program 
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elkészítésének részletes szabályairól szóló, Belügyminiszter által közzétett Módszertani 

Útmutatóban előírtakra.   

Különös figyelmet fordítottunk a HEP elkészítése során:  

-  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.)  

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

törvény)  

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

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

(továbbiakban: Gyvt.)  

- a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, 

- az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, 

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

előírásaira.  

 

Az Ebktv-ben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak az EU és 

nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz, így: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform 

Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti 

Stratégia, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 

vonatkozó szabályozás (1083/2006/EK rendelet) kiemel két olyan támogatási alapelvet, amelyet 

minden pályázat tervezése, elbírálása és végrehajtása során figyelembe kell venni: az 

esélyegyenlőséget és a fenntartható fejlődést.  

 

A két alapelv érvényesült az Új Széchenyi Terv, valamint az egyes Operatív Programok 

tervezése során, és érvényesül a döntéshozás és végrehajtás intézményrendszereiben, valamint 

érvényesíteni kell a kiválasztás jogosultságai és értékelési szempontjai között is.  

 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallásában is megjelenik, hogy „valljuk az elesettek és a szegények 

megsegítésének kötelességét.” Az Alaptörvény XV. cikke tartalmazza a törvény előtti egyenlőséget, 

a megkülönböztetés tilalmát. Ez az egyenlőség és tilalom általános, azonban nem zárja ki az 

esélyegyenlőség kiküszöbölésére irányuló intézkedéseket.  

 

Így külön védelmet igénylő csoportként emeli ki a nőket, az időseket és a fogyatékossággal élőket, 

valamint kimondja, hogy az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön 

intézkedésekkel is segíteni kell.  
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Az Alaptörvény ezen szellemiségét az összes, az önkormányzat által hozott rendelet magában 

hordozza. Valamennyi célcsoport számára az önkormányzati rendeletek alapján többféle pénzbeli és 

természetbeni támogatás érhető el.  

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatosan figyelemmel kíséri azon helyi társadalmi 

csoportok helyzetét, életkörülményeit, akiknek a helyi és társadalmi javakhoz, közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférése nehezebb, mint a lakosság összességének. A hátrányok csökkenetése és az 

esélyegyenlőség megteremtése érdekében a Mötv-ben biztosított jogkörében eljárva a 

közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítása megjelenik a rendeletekben.  

 

Az esélyegyenlőség növelése jelenik meg a város alábbi rendeleteiben:  

 

- a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 

megállapításáról szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 

- a települési támogatásról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet  

- az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 25/2005. 

(VI.30.) önkormányzati rendelet 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az 

ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 15/2011. (IV.28.) önkormányzati 

rendelet 

- a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 

14/2011. (IV.28) önkormányzati rendelet 

 

 

2. Stratégiai környezet, kapcsolódások bemutatása 

 

 

2.1 Kapcsolódás a nemzeti és a helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

A felzárkózáspolitika alapdokumentuma a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratéga [1430/2011. 

(XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben annak frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia II [1603/2014. (XI. 4.) Korm. hat.]. 2021-ben elkészült a Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a 

felzárkózáspolitika fő irányait. Ezen alapdokumentummal összhangban született a Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának 2021-2024. évekre szóló kormányzati 

intézkedési terve [1619/2021. (IX. 3.) korm. határozat]. A HEP a felzárkózáspolitika helyi szintű 

részeként és a végrehajtás eszközeként működik.  

 

Az esélyegyenlőség, a szolidaritás, az igazságos esélyteremtés olyan egyetemes értékek, amelyek 

megjelenésére Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata azokban a stratégiai dokumentumaiban, 

rendeleteiben, koncepcióiban, programjaiban és cselekvési terveiben is törekszik, amelyek vagy az 

önkormányzat átfogó, vagy egy-egy szektorra vonatkozó konkrét jövőbeli terveit, célkitűzéseit 

határozzák meg. Az esélyegyenlőség ily módon horizontális értékként és követelményként jelenik 

meg az önkormányzat stratégiai dokumentumaiban, ami biztosítja azt, hogy a város közép- és hosszú 

távú fejlődését meghatározó elképzelésekben hangsúlyos elemként jelenjen meg ez a szemléletmód, 

ezek: 
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- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 94/2020.(XII.8.) 

határozatával modosított Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 215/2014. (IX .25.) számú 

közgyűlési határozata Szolnok város hosszútávú városfejlesztési koncepciója elfogadásáró, 

illetve  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 216/2014. (IX. 25.) számú közgyűlési 

határozata Szolnok Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (továbbiakban : IVS) 

meghatározásáról, melynek szerves részét képezi az Anti-szegregációs program, amely fontos 

feladatokat és célkitűzéseket tartalmaz a hátrányos helyzetű társadalmi réteg lakhatási 

szegregációjának megszüntetésére és csökkentésére. 

 

- Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete a 

Szolnoki Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről, amely tartalmazza a fenti témakörre 

vonatkozó részletes szabályokat. 

 

- Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2018. (II.22.) sz. közgyűlési határozata 

Szolnok Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatáról és 

aktualizálásáról, amely tartalmazza a szociális ellátások fejlesztésnek fő irányait, amelyek 

szükséges a célcsoportok esélyegyenlőségének javításához.  

 

- Az IVS és a HEP végrehajtását segíti, hogy Szolnok város rendelkezik közgyűlés által 

elfogadott Integrációs Programmal (továbbiakban: IP), mely a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok helyi integrációját és esélyegyenlőségük javítását célzó program. Az IP Cselekvési 

Feladattervének folyamatos felülvizsgálata és aktualizálása évente történik. 

 

- Szolnok város ifjúsági koncepciója a városban élő fiatalok segítését hívatott biztosítani.  

 

- Szolnok városa 2005 óta rendelkezik városi egészségtervvel. Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 231/2019. (IX.26.) határozata tartalmazza Szolnok Megyei Jogú 

Város Önkormányzata „Egészséges Szolnokért” Városi Egészségtervét, mely a 2019-2024-es 

időszakra vonatkozóan határozza meg a város egészségmegőrzéssel, betegségmegelőzéssel 

kapcsolatos célkitűzéseit. A HEP számos programelem kapcsán illeszkedik az „Egészséges 

Szolnokért” Városi Egészségtervhez. 

 

2.2 A HEP térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 186/2007. (VIII.28.) sz. határozatában döntött a szociális és 

gyermekjóléti ellátások kistérségi társulás keretében történő biztosításáról. 

 

A közgyűlési döntés eredményeként az addigi ellátást biztosító önkormányzati intézmények 

megszüntetésével a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában két új intézmény jött létre 

2007. október 1-i hatállyal, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, 

illetve a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja, mely intézmények 

útján történik a szociális és a gyermekjóléti ellátások biztosítása Szolnok Megyei Jogú Város 

lakossága részére. 

 

Társulási keretek között jelenleg 18 település 115.000 lakosa részére kerül biztosításra valamennyi 

szociális alapszolgáltatás, és az idősek valamint a hajléktalan személyek részére szociális szakellátás 

is. A kistérségi ellátásokat öt, a társulás által fenntartott intézmény útján biztosítjuk, a közös 
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feladatellátás eredményeként megközelítőleg azonos színvonalú ellátás működésével valamennyi 

társult településen. 

 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
A mai Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi problémáját jelenti a mélyszegénységben élők 

száma és területi koncentrációja. A szegénység összetett jelenség, melynek hátterében többek között 

foglalkoztatási deficit, alacsony iskolai végzettség, szakképzettség hiánya, társadalmi hátrányok, 

kulturális különbségek, valamint kedvezőtlen szocializációs hatások állnak. A szegénységnek nincs 

mindenki számára elfogadott definíciója. 

  

Ahhoz azonban, hogy tudjuk vizsgálni a jelenséget, nem elég a hétköznapi értelmezés: pontosan kell 

definiálni, hogy ki számít szegénynek. Ez nem egyszerű feladat, hiszen számos tényezőt szükséges 

figyelembe venni, mivel a szegénység igencsak komplex fogalom. 

 

Az Európa Tanács döntésének értelmében „szegénynek kell tekinteni egy személyt, egy családot, 

illetve egy embercsoportot abban az esetben, ha a rendelkezésükre álló erőforrások (anyagi, kulturális 

és társadalmi) oly mértékben korlátozottak, hogy kizárják őket a minimálisan megkövetelhető 

életformából abban az országban, amelyikben élnek”.  

 

Mi az a „minimálisan megkövetelhető életforma”? A minimálisan megkövetelhető életforma egyrészt 

nyilván szorosan összefügg egy-egy ország társadalmi-gazdasági szintjével, fejlettségével. Másrészt 

egyes tényezők (pl. szülők iskolai végzettség, gyerekek száma) erőteljesen gátolják ezen életforma 

megvalósulását. 

 

Általában azokat a területi egységeket tekintjük mélyszegénység által sújtott településeknek, 

településrészeknek, ahol a nagyon alacsony az iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erős a települési, 

lakóövezeti, térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből következő súlyos szociális deficit, és a 

hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagy valószínűsége jellemzi. 

 
A szegénység meghatározásának számos formája létezik, vannak abszolút és relatív, objektív és 

szubjektív szegénység megközelítések. A szegénység egyre inkább a társadalmi kirekesztődés 

értelmében használatos.  

 

Relatív jövedelmi szegénységi arány országosan nem, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás 

szerint 2019-es KSH felmérés alapján: 

 

 2018/ % 2019/ % 

Férfi 11,7 12,4 

Nő 12,8 12,1 

Legfeljebb alapfokú 24,6 27,5 

Középfokú 10,9 10,8 

Felsőfokú 6,9 3,9 

Foglalkoztatott 8,5 7,8 

Munkanélküli 56,4 44,6 

Nyugdíjas 10,1 11,1 

Egyéb inaktív 22,6 19,2 
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Roma 38,4 34,7 

Nem roma 11,4 11,8 

 

 

 

A vizsgálatok tárgyát képző elemszámok százalékos alternatívái inkább csökkenő tendenciát 

mutatnak, azonban a 2019. év végi COVID járvány következtében bekövetkezett változásokról 

használható információ közlés nem áll rendelkezésre.  

 

A cigány/romaság autentikus nyelvi beszélő csoportja a többségi társadalomtól eltérő demográfiai 

trendeket mutat, amely reprodukciós mutatók jelentősen meghaladják a társadalom átlagát. A 

jelentősen megváltozott társadalmi-, gazdasági körülmények mellett is jelentős a 3-4 gyermekes 

családok száma, mely kiskorú (14 éven aluli) populáció nemzetiségi csoporton belüli aránya 

folyamatosan meghaladja a 35 %-ot. 

 

Szolnok Város demográfiai változása a térségi elhelyezkedéséből, gazdasági potenciáljából és fejlett 

ellátórendszeréből következik. Szolnok városba az agglomeráció területéről folyamatos a beköltözés. 

A belső migrációval a gazdasági és szociális betelepülők a leginkább érintettek, melyek körében 

jelentős a cigány/roma nemzetiségi csoporthoz sorolhatóak létszáma. Jellemzően rokonoknál un. 

„szívességi beköltözők” -ként jelennek meg, és sikeres egzisztenciális megerősödést követően 

tartósan megtelepednek. A szegénység és mélyszegénység összetett jelenség.  

 

A hétköznapi életben a mélyszegénység fogalmát sokszor azonosítják a roma/cigánysággal. Ez nem 

más, mint az etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből 

fakadó összes probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy 

a cigány/romaság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, 

ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember 

cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok/romák élete a mélyszegénységtől függetlenül 

is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen 

érvényesülése miatt. 

 

A mélyszegénységben élők körében a valós társadalmi aránytól magasabb arányban jelennek meg a 

cigány/roma nemzetiséghez tartozók. Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 

cigány/roma nemzetiséghez sorolható csoportok a város területén szétszórtan helyezkednek el, 

létszámuk a legutóbbi népszámlálás alapján 1620 fő, azaz a lakosság 2,2 %-a. Vannak még 

szegregáltan élő csoportok, családok (leginkbb 2-3 család csoportosulása), amelyet a mélyszegénység 

és a társadalmi, olykor népcsoporton belüli elkülönülés alakított. Városunk cigány/roma 

populációjában ma is megtalálható a hazai cigány/romaság nyelvi-beszélő csoportjainak mindhárom 

népcsoportja, a romungrók (magyar cigányok), az oláh (lovári) cigányok, valamint a beás (balajáró, 

avagy teknővájó) cigányok.  

 

Ma már elég nehéz meghatározni az említett népcsoportok összetételét. A beszélt nyelvi és autentikus 

hagyományőrzés, az emblematikus viselkedési normák és kultúrák, az öltözködés, valamint a 

többségi társadalomhoz való viszonyulás és a társadalmi normakövetés már azonos érték mindhárom 

népi csoport számára.  

 

Az előző évekhez hasonlóan még mindig az oláh cigány csoporthoz tartozók látják el a cigányság 

érdekképviseletét főként, azonban az romungrókhoz tartozó maguk között értelmiséginek tartott 

egyének is csatlakoztak és aktívan részt vesznek a romák érdekeinek képviseletében.  
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A beás népcsoport egyelőre kiszorul e kőrből, valamint érzékelhetően a romungrók, azaz a 

magyarcigányok társaságában vannak jelen.  

Ez nem azt jelenti, hogy a három népcsoport teljesen különálló egység, hiszen az utóbbi években a 

népcsoporton belüli házasság is elég gyakorinak mondható, valamint a közös programok és közös 

érdekképviselet összehozta ezen csoportok vezetőinek mondható személyeit.  

   

A felsorolt cigány/roma csoportok a város alábbi területein élnek koncentráltan: 

 

Romungrók: 

▪ Meggyesitelep és környéke: Hangya utca, Tücsök utca 

▪ Üteg utca 

▪ Búzavirág utca 

▪ TVM lakótelep 

▪ Mártírok út 

▪ Széchenyi-lakótelep - Aranyi Sándor, Karczag László és Orosz György utca  

▪ Szandaszőlős és környéke - Katona József utca 

Oláh cigányok: 

▪ Törteli út – Motor út 

▪ úgynevezett "Cigány-város"- Bocskay út, Báthory út 

▪ Pletykafalu- Hajnóczy, Kőműves, Gólya utca 

▪ Partoskápolna és környéke - Káka, Nyíl, Pajzs és Sás utca 

▪ Belváros és környéke - Baross, Templom, Mártírok utca, Bajcsy Zs. út 

▪ Járműjavító és környéke – Kőrösi, Hant, Bogár, Béke utca 

▪ Szandaszőlős és környéke - Katona József utca 

Beás cigányok: 

▪ Szandaszőlős és környékén élnek leginkább.  

 

Természetesen vegyes lakossági összetételű területekről beszélhetünk, ahol egyes cigány/roma 

nemzetiséghez sorolható csoportok létszáma meghatározó. Jellemzően etnikailag vegyes területekről 

beszélhetünk, ahol a nemzetiségi csoport koncentráltságát az egyes városrészi területeken található 

önkormányzati bérlakás állomány száma még mindig nagymértékben befolyásolja. Egyes 

önkormányzati bérlakást a bérlő már 25 éve lakja. A felmérések azt mutatják, hogy a cigány/roma 

háztartásokban átlagosan öten-hatan a nem romák hárman-négyen élnek együtt. A romáknál továbbra 

is jelentős hangsúlya van a többgenerációs együttélésnek.  

 

A nem cigány/roma háztartások hozzávetőleg egytizedüknél – hasonlóan a cigányokhoz/romákhoz – 

5 vagy több fő él együtt. A nem romák körében minden harmadik háztartás 1-3 fős. Tekintettel arra, 

hogy a cigány/roma kérdés napjainkban történő meghatározása a Nemzetiségi törvény, valamint a 

vegyes-házasságok egyre gyakoribb megjelenése okán nehézkes, a fent megjelölt adatok 

meghatározása sem mondható kielégítőnek. 

 

A KSH adatai szerint a cigányok/romák körében átlagosan három, a magyar megkérdezettek körében 

az egy-két gyermek az általános Szolnok városban. Az átlagosnál kevesebb gyerekszámmal túlnyomó 

részt a népcsoporton belüli értelmiségi fiatalok rendelkeznek. Ők nem vállalnak egy-két gyereknél 

többet, de a nagycsaládosok zöme a cigány/roma megkérdezettek közé tartozik. 
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Fentiek alapján a szolnoki lakónépességi arányokban figyelemre méltó változások zajlanak 

összességében fejlődő irányba. Az ezen belüli arányeltolódás vélelmezhetően a cigány/roma 

népcsoport létszám-, és aránynövekedését is jelenti, mivel a jelzett szociális térkép-kutatás a 

cigány/romaság települési kötődését és demográfiai növekedését is lényegesen a többségi társadalmi 

folyamatok fölé pozícionálja.  

A cigány/roma származású munkavállalók jelenleg olyan munkahelyeken vannak jelen és olyan 

munkakört töltenek be, ami nem igényel szakmai előképzettséget. A cigány/roma lakosság 

álláskeresőinek száma vélhetően az össz-álláskeresők 68,5 %-a állandó állása 19,7 %-nak van. 

ellátásjáradékot 29 % kap, 12.5 %-a GYES-en lévő.  

 

Munkanélküliségi ráta nemek szerint (Szolnok) 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség 
(fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
száma (fő) 

Férfi                 
(TS 0803) 

Nő 
(TS 0804)         

Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 24259 25539 49798 1547,25 6,38% 1739,25 6,81% 3286,50 6,60% 

2015 23981 25199 49180 1447,5 6,04% 1636,75 6,50% 3084,25 6,27% 

2016 23715 24813 48528 1324,25 5,58% 1497,5 6,04% 2821,75 5,81% 

2017 23433 24389 47822 1132 4,83% 1324,75 5,43% 2456,75 5,14% 

2018 22986 23857 46843 942 4,10% 1252,75 5,25% 2194,75 4,69% 

2019 n.a. n.a. - 907,25 - 1219,5 - 2126,75 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal        

 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint (Szolnok) 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
összesen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3 287 3 084 2 822 2 457 2 195 2 127 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 90 86 78,75 84,25 74 80,25 

% 2,74% 2,79% 2,79% 3,43% 3,37% 3,77% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 491,5 408,5 359,5 303,25 256,75 246,75 

% 14,96% 13,24% 12,74% 12,34% 11,70% 11,60% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 419,25 352 344,75 286,75 262,25 230,75 

% 12,76% 11,41% 12,22% 11,67% 11,95% 10,85% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 368,5 317,5 274,75 222 205 200 

% 11,21% 10,29% 9,74% 9,04% 9,34% 9,40% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 431,25 380,75 339,75 267 228 209 

% 13,12% 12,34% 12,04% 10,87% 10,39% 9,83% 

40-44 év (TS 1007) Fő 373,75 356,75 328,25 301,75 284,5 276,75 
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% 11,37% 11,57% 11,63% 12,28% 12,96% 13,01% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 367 364,75 314,5 271,5 236 230 

% 11,17% 11,83% 11,15% 11,05% 10,75% 10,81% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 304,5 282,75 272,75 233,5 206,5 220 

% 9,27% 9,17% 9,67% 9,50% 9,41% 10,34% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 326,5 317,75 268,25 203,5 178,75 172,25 

% 9,93% 10,30% 9,51% 8,28% 8,14% 8,10% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 114,25 217,5 240,5 283,25 263 261 

% 3,48% 7,05% 8,52% 11,53% 11,98% 12,27% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A helyi cigány/roma népesség iskolai végzettsége az országos átlaghoz hasonlóan még mindig 

alacsony, többnyire általános iskolai és szakmunkás végzettséggel rendelkeznek, de a jelenlegi 

generáció vizsgálatánál a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre nagyobb az igény a gimnáziumi, 

szakgimnáziumi, de a felsőoktatási oktatásban való részvételre. A jelenlegi iskolarendszernek és a 

normakövetés fontosságának kialakulásával az általános iskolát a cigány/roma diákok 93,8 %-a 

elvégzi, a 60 évnél idősebbek 4 %-a rendelkezik alapfokú végzettséggel. Körükben rendkívül 

alacsony a magasabb iskolai végzettséggel, vagy képesítéssel rendelkezők aránya. Érettségi nélküli 

szakmai oklevele megközelítőleg 17,5 %-nak van, magasabb iskolai végzettség nélküli érettségije 6,5 

%-nak, felsőfokú oklevelet 0,8 % szerzett. 

 

A cigány/roma fiatalok tanulási hajlandósága erősebb az idősebbeknél, a legtöbben egy olyan 

szakmára vágynak, amellyel saját és családjuk egzisztenciáját képesek lesznek megteremteni. 

Jelenleg a szolnoki iskolák tanulóinak összlétszáma 6580 fő, amelyből 397 tanuló hátrányos, vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskolázatlan és szakképzetlen cigányok/romák számára 

napjainkban is elég nehézkes munkához jutni, azonban az országos és a területi képzések, szakmai 

képzések segítségével képesek lehetnek felzárkózni.  

Alacsonyan iskolázott népesség (Szolnok) 

Év  

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát 
elvégzett 15 éves és idősebb népesség, a 

megfelelő korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb népesség, a 

megfelelő korúak százalékában 

Férfi (TS 1601) Nő TS (1602) Férfi Nő 

  % % % % 

2001 96,3 91,5 3,70% 8,50% 

2011 98,4 95,9 1,60% 4,10% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   
 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint (Szolnok) 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 
(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 

0902) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség (TS 
0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 3 286,50 106,25 3,23% 897,75 27,32% 2282,5 69,45% 

2015 3 084,25 121,25 3,93% 902,5 29,26% 2060,5 66,81% 
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2016 2 821,75 109,25 3,87% 820,25 29,07% 1892,25 67,06% 

2017 2 456,75 94,25 3,84% 730 29,71% 1632 66,43% 

2018 2 194,75 91 4,15% 629,75 28,69% 1474 67,16% 

2019 2 126,75 75,25 3,54% 601 28,26% 1449,25 68,14% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 

 

Felnőttoktatásban résztvevők (Szolnok) 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók száma 
(TS 3401) 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a felnőttoktatásban 

(TS 3301) 

Fő Fő % 

2014 14 5 35,71% 

2015 22 9 40,91% 

2016 19 4 21,05% 

2017 21 5 23,81% 

2018 n.a. n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 

Amennyiben a cigányok/romák nem csak etnikai származásukból fakadó hátrányaira koncentrálunk, 

láthatjuk, hogy e-mellett több tényező is nehezíti a felzárkózást, vagy beilleszkedést. Ilyen probléma 

például a mélyszegénység, a lakóhelyi és oktatási szegregáció, a nagycsaládos helyzet, az alacsony 

képzettség és rossz egészségügyi helyzet.  

 

Érdemes olyan képzéseket biztosítani a munkahelyen, amelyek az alacsonyan kvalifikált munkaerőt 

általában segítik, ugyancsak érdemes a családi támogatások, lehetőségek kibővítése. Fő cél, hogy a 

szakmai képzettséggel nem rendelkező és ezáltal hátrányban szenvedő egyének, leendő 

munkavállalók hozzáférhető és alkalmazható professzionális tudásra tegyenek szert.  

 

A cigányok/romák foglalkoztathatóságának javításához is elengedhetetlen, hogy azonos tudással és 

képességekkel rendelkezzenek, ugyanolyan értékű szakmai ismeret birtokába jussanak, mint a nem 

cigány/roma munkavállalók. A tudás megszerzéséhez és a szakmai ismeretek elsajátításhoz az 

intézményi keretek alapvetően rendelkezésre állnak a városban, de az alapszocializációs hátrányok 

miatt ennek kihasználtsága még nem hiányos. Az előrelépés egyik eszköze lehet a mentális támogatás 

és a megfelelő minta biztosítása. Emellett pedig szükséges az egyenlő bánásmód követelményének 

folyamatos vizsgálata is, mivel sok esetben éri őket látens diszkrimináció a munkáltatók részéről. 
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3.1 Társadalmi felzárkózási törekvések 

 

Szolnok Megyei Jogú Város a mélyszegénység folyamatainak kezelésére és a cigány/roma 

nemzetiségi kultúra ápolásának támogatására Integrációs Programmal, valamint az Integrált 

Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban: IVS) részeként a települési szegregáltság és marginális 

folyamatok csökkentésére Anti-szegregációs Tervvel rendelkezik. Ezen stratégiai beavatkozásokat 

eredményező operatív intézkedések fő célja, hogy elősegítse a városban élő cigány/roma 

kisebbséghez tartozó lakosság életkörülményeinek javítását, csökkentse leszakadásukat a többségi 

társadalomhoz képest, növelje esélyegyenlőségüket az érintett társadalmi réteg cselekvő bevonásával.  

 

A 2021. évi, valamint az azt követő évek társadalmi esélyteremtési, valamint életesélyek növelésére 

szolgáló törekvésekre nagy hangsúlyt fektetett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

amelynek kapcsán a EFOP-1.6.3-17-2017-00015 azonosítószámú Megyei szintű felzárkózás-

politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz című projekthez 

kapcsolódóan elkészülhetett a Megyei Esélyteremtési Paktum, amely a HEP-el párhuzamba hozza a 

megyében fellelhető szolgáltatások és megoldási javaslatok struktúráját annak érdekében, hogy a 

megjelenő, illetve kialakult problémák gyorsabb és élhetőbb megoldások mentén elérhetővé váljanak. 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának integrációs politikája egy modern, az európai 

értékrendet képviselő és az emberjogi szempontokat kiemelten szem előtt tartó, stratégiai 

gondolkodást hordozó döntések és koordinált cselekvések összessége.  

 

A társadalmi integrációt célzó beavatkozásaink alapvetése, hogy azoknak kizárólag a célcsoportokat 

jelentő rászorulók szükségletein kell alapulnia, velük aktív kommunikációt szükséges fenntartani, és 

az életkörülményeik javítását célzó programok kizárólag az aktív és tevékeny közreműködésükkel 

valósulhatnak meg. Ezen megállapításaink és elvi szakmai rendszerünk napjainkban a Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási (és Roma) Stratégia alapértékeit jelentik. 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programja és az IVS Anti-szegregációs 

Terve együttesen a szegénység szempontjából meghatározó speciális problématerületek 

(gyermekszegénység, cigány-/romaügy, hátrányos helyzetű városi területek felzárkózása) hosszú 

távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja 

előmozdítani.  

 

A Közgyűlési határozattal elfogadott IVS mellékletét képező Anti-szegregációs Terv (továbbiakban: 

ASZT) elkészítésének önkormányzati kötelezettsége is azt támasztja alá, hogy a hosszú távú 

integrációs stratégiaalkotás megkerülhetetlen, melynek célja, a városban élő cigány/roma lakosság 

társadalmi integrációja, a kisebbségi identitásuk megőrzéséhez szükséges feltételek egyidejű 

biztosításával.  

 

Az ilyen összehangolt adminisztratív cselekvés hivatott elősegíteni az elsődleges munkaerő-piacon 

munkalehetőség és piacgazdasági pozíció biztosítását, az adófizető állampolgárrá válást, az 

emancipált társadalmi státuszt, a nem cigány/roma kisebbséghez tartozókkal egyenrangú közéleti 

szerepvállalási lehetőséget, jogot és feltételeket a cigány/roma kultúra értékeinek, és a szabadon 

választott kisebbségi identitás megőrzésére és megerősítésére.  

 

Tovább kell javítani az érintettek közszolgáltatásokhoz való hozzáférését és megteremteni az 

integrálódás lehetőségét. A beavatkozások fókuszába a szegregátumok által érintett területek 

szociális város-rehabilitációs programjait szükséges állítani.  
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Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a komplex telepprogram és város-rehabilitációs fejlesztés 

csak akkor lehet hatékony integrációs eszköz, ha egy hosszú távú komplex program része, tartós 

szociális és foglalkoztatási elemekkel ötvözve. Ezeket integrálni kell az önkormányzat település- és 

egyéb fejlesztési terveibe. Az ASZT esetében ilyen prioritás a leghátrányosabb helyzetben levők 

lehetőségeinek javítása, illetve a szegénység szélsőséges formáinak felszámolása. 

 

Szolnokon cigány/roma népesség legnagyobb arányban a Törteli út – Motor út mentén, a Meggyesi 

telepen a Hangya - Tücsök utcában, Kisgyep régi beépítésű részén, a Kőrösi út mentén és a Tüzér - 

Üteg u. környékén él.  

 

A felmérések azt mutatják, hogy a cigányok/romák kétharmada szeretne városon belül más 

városrészben lakni, míg a nem romák több mint fele nem szeretne lakókörzetet váltani. A megyében 

maradáshoz viszont a romák ragaszkodnak jobban: 89 %-uk maradna.   

 

 

Roma/cigány/nem roma csoportok lakókörzet- és megyeváltó szándéka (sorszázalék): 

 

 Lakókörzetből 

elköltözési szándék 
Jász-Nagykun-Szolnok megye elhagyási szándék 

Nem 

tudom 
igen nem 

Nem 

tudom 
igen nem 

Roma/rom

a (minta) 

 

1 

 

45 

 

54 

 

1 

 

10 

 

89 

Nem roma 2 42 56 2 29 69 

       

 

Roma/cigány/nem roma csoportok társadalmi felzárkózási, iskolai és jövedelmi viszonyai: 

 

 

  

 

Háztartás 

nagyság 

Munka-

aktivitás 

Lakáshelyzet Közművesítettség 

 

foglalkozta

tott 

 

Átlagos lakás 

alapterület 

 

1 főre jutó 

lakóterület 

Gázzal 

ellátott 

lakás  

Vízzel 

ellátott 

lak. 

Csatorna 

hálózatba 

bekötött 

Roma/

cigány 

(minta) 

 

4,7 fő 

 

43 % 

 

51 m2 

 

10 m2 

 

29 % 

 

73 % 

 

44 % 

Nem 

roma 

(minta) 

 

2,5 fő 

 

71 % 

 

71 m2 

 

28 m2 
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Iskolai végzettség 

Aspirációs törekvések (gyermekek isk. 

elvárás max.) 

8 oszt 

kevesebb 

Legfeljebb 

8 oszt. 

Szakmu

nkás 

Érettségi Felsőfo

kú 

diplom

a 

Szakma  Érettségi Főiskola  Eg

yet

em 

Roma/

cigány 

(minta) 

21 % 36 % 22 % 9 % 0,8 %- 53 % 41 % 20 % 18 

% 

Nem 

roma 

(minta) 

 

2.1 % 

 

7.2 % 

 

20 % 

 

40 % 

 

21,0 % 

 

20 % 

 

8 % 

 

25 % 

 

37 

% 

 

  

 

Társadalmi 

státusz 

Egy főre jutó 

jövedelem 

Egészségi állapot 

Havi 

átlag 

Medián index 

(max. 5) 

Beteg-állomány 

Roma 

(minta) 

1,8 30,2 e 

Ft 

24,7 e 

Ft 

2,35 42 nap/év 

Nem 

roma 

(minta) 

3,2 91 e 

Ft 

88,5 e 

Ft 

3,40 12 nap/év 

 

Városi 

átlag 

 86,2 e 

Ft (2004) 

   

 

Az adatok elemzése tükrözi, hogy a cigány/roma mintavétel szerinti társadalmi keresztmetszet 

mutatói mindenben elmaradnak a nem roma mintákétól, különösen nagy eltérés van az 

iskolázottságban és a kereseti színvonalban, az egy főre jutó lakás-alapterületben és a 

közműellátottság szintjében. A számadatok javulnak, de mégsem az elvárt ütemben, hiszen a 

társadalmi felzárkózási törekvések jelen állása szerint az aktuális mutatók gyengébbek. 

 

A KSH szociálisan problémás városrészekre vonatkozó statisztikai adatai alapján a leginkább 

cigányok/romák lakta körzetek adatainak a városi átlaggal történő összehasonlítása hasonló 

különbségek láthatók a város egészére ill. a szociálisan szegregálódott lakókörzetekre vonatkozó 

adatok között.   

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. óta folyamatosan fenntartja és működteti 

Integrációs Programját (továbbiakba:. Program). A Program végrehajtására un. Integrációs 

Munkacsoportot működtet, amely felelősségi körében évenként megújítja az operatív beavatkozások 

komplex feladatkörét tartalmazó Cselekvési Feladattervét (a továbbiakban: feladatterv). 

 

A Feladatterv fókuszában, a HEP védett célcsoportjai körében jelentősen felül reprezentált, 

cigány/roma nemzetiséghez sorolhatóak életesélyeinek javítása áll. A célcsoportra irányuló 

integrációs beavatkozások hatékony és eredményes végrehajtásának elengedhetetlen feltétele a 

befogadó-, és elfogadó társadalmi környezet fejlesztése, a cigány/roma nemzetiség eltérő kulturális, 

közösségi szokásrendszerének, hagyományainak széles körű bemutatása, társadalmi értékeinek 

ápolása. 
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Ezen célok érdekében, a Program közvetlen lehetőséget teremt az önkormányzati feladatok 

társadalmasításával a megvalósításban részt vevők tudásbővülésére. A munka során olyan aktív 

partnerek részvételére és közreműködésére építünk, amelyek napi kapcsolatban állnak a célcsoporttal 

és feladatköre közvetlenül a társadalmi esélyteremtést szolgálja. 

 

Céljaink között kiemelt jelentőséggel bír, a cigány/roma társadalmi szereplők és szervezetek 

számának folyamatos növelése, önként vállalt célkitűzéseik megvalósítási feltételeinek biztosítása. 

 

A cigány/roma nemzetiséghez közvetlenül köthető társadalmi szervezetek száma folyamatosan nő, 

amelyek egyben érdekképviseleti mediációt is ellátnak a munka-, és koordinációs testület 

tevékenységében. Ezen szervezetek, és az általuk képviselt cigány/roma nemzetiségi közösségek 

jellemzői és sajátosságai folyamatosan szerves részét képezik annak a közvetített kultúrának, amely 

lehetővé teszi a cigány/roma nemzetiség sajátosságainak átfogó megismerését. 

 

A Program jelentőségét növeli, hogy a megvalósítás során, a helyi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal partnerségben folyamatosan törekszünk egy részről a kulturális hagyományok és 

értékek gyűjtésére, megőrzésére, valamint az identitást erősítő programok települési programok 

körében történő integrált megjelenítésre és nyilvánossá tételében. 

 

A Program minden érdeklődő és kapcsolódni vágyó számára nyitott. Ebből adódóan számos hosszabb 

és rövidebb megvalósítási idejű projektet eredményezett, amelyek közös jellemzője, hogy széles 

partneri is társadalmi bázisra épül, melyek során kiemelt cél a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

egyenlő esélyű biztosítása, és társadalmi párbeszéd elősegítése. 

 

Tekintettel arra, hogy a Program kiemelten a szociális-, és társadalmi hátrányokkal jellemezhető 

csoportokra irányul, kivétel nélkül minden programban kedvezményezettként megjelenik a védett 

célcsoport és az azokkal kapcsolatban lévő társadalmi szereplők széles köre. 

Az integrációs települési célok figyelembevételével, településünkön kizárólag integrált projekteket 

támogatunk, amelyekben megjelenik az eltérő kultúrák megismerésének lehetősége, biztosított az 

eltérő jellemzőkkel leírható társadalmi csoportok közötti konstruktív párbeszéd és mediáció, és 

hozzájárulnak a HEP által védett célcsoportok életesélyeinek javulásához. 

 

A Program közvetlen megvalósulásának segítésén és támogatásán túl, az önkormányzati 

kezdeményezés számos szakértő bevonását és esetenkénti alkalmazását is lehetővé teszi a települési 

célok elérése érdekében. Ennek köszönhetően folyamatosan bővül a védett célcsoporttal összefüggő 

lokális és tudományos értékű ismeretek köre, melyek beépülnek a település stratégiai fejlesztési 

dokumentumaiba. A Program a HEP által védett csoportokat érintő stratégiai és operatív 

munkaanyagok kimunkálásába megrendelés esetén folyamatosan szakértőket delegált. 

 

A mára általánosnak tekinthető gyakorlat alapján, folyamatosan törekszünk a társadalmi fejlődés és 

jólét alapját képező társadalmi hátrányok enyhítésére és felszámolására. Ily módon szakmai céljaink 

és a HEP célkitűzései megjelennek az IVS-ben, valamint az abból származtatott egyedi fejlesztési 

projektekben. 

 

Ez különösen igaz a települési marginális folyamatok kezelését célzó anti-szegregációs 

beavatkozásokra, amely az egyik legnagyobb társadalmi kihívás. A leszakadó, szegénységi 

jellemzőkkel leírható társadalmi réteghelyzetben lévők település-részi koncentrációja jelentős számú 

és fizikai kiterjedésű szegregátumot mutat a településen. A folyamatok kezelésének lehetőségei 

messze túlmutatnak az önkormányzat beavatkozási eszközrendszerén, amelynek hatékony 
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kezeléséhez elengedhetetlen a társadalom támogató közreműködése, a társadalmi szolidaritás 

fejlesztése. 

 

A Program komplex rendszere által elért eredményeket folyamatosan kommunikáljuk, a nyilvánosság 

biztosítása mellett, célzottan is megkeressük és megszólítjuk a célcsoporttal kapcsolatban lévő, vagy 

a környezetünkben élő nem cigány/roma lakosokat. A társadalmi párbeszéd és interakciók során nyert 

ismereteket, jelzéseket folyamatosan monitorozzuk és azokat beépítjük az tárgyidőszaki 

feladattervekbe. 

 

A célkitűzések megvalósítására ugyanakkor nem minden esetben áll rendelkezésre a szükséges forrás 

és feltételrendszer. Ennek kompenzálására folyamatosak a települési fejlesztési projektek, amelyek 

központi eleme a szegregátumok komplex humán-, és infrastrukturális fejlesztése. 

 

Valamennyi beavatkozás meghatározó és kötelező eleme a társadalmi-, és lakókörnyezeti integráció 

biztosítása, a társadalmi párbeszéd előmozdítása, a közösségi-, és települési szintű interakciók 

gyakoriságának növelése, összességében a támogató és elfogadó társadalomfejlődés. 

 

Az egyes fejlesztések előkészítése során alkalmazott társadalmi tájékoztatás és projekt előkészítés 

minden esetben biztosítja a megvalósításhoz szükséges feltételeket. A projektek alkalmával elvégzett 

társadalmi érzékenyítő elemek évek óta megnyugtatóan szolgálják a leghátrányosabb helyzetben lévő 

cigány/roma nemzetiséghez sorolhatóak életesélyeinek javulását, integrált társadalmi 

szerepvállalásának erősödését. 

 

Ezt példázzák a komplex telep-programok, amelyek körében napjainkig 5. támogatott projekt valósult 

meg. A TÁMOP-5.3.6; TOP-6.7.1-15; TOP-6.9.1-15-SL1-2016-00001 azonosító számú projektek.  

Azért beszélünk öt megvalósításról, mert a Területi Operatív programok úgynevezett SOFT (ESZA) 

és HARD (ERFA) lábbal rendelkeznek. A projektek szoft elemei felzárkóztatási és képzési szakmai 

képzések és tréningek átfogó, - külön strukturális alappal rendelkező – egységei. Az infra rész a 

területfejlesztési céllal megvalósítandó településrendezési tervben is megjeleníthető, de kiemelten az 

akcióterület infrastrukturális fejlesztését célzó komponenst valósít meg.  

 

Minden program közös jellemzője, hogy a társadalom szereplőinek széles köre aktív 

közreműködésével és támogatásával valósultak meg, és az elért eredmények fenn tartása 

településrészi-, lakossági- és közösségi összefogáson alapul, amelynek jótékony hatásai és 

eredményei töretlenül jelentkeznek. 

 

Az önkormányzat folyamatosan elől jár az esélyegyenlőség biztosításában és egyenlő bánásmód 

előmozdításában. Az említett EFOP, ÉAOP és TOP projektek során 3 városrészi szegregátumban 

szolgáltató pontokat, illetve közösségi kulturális házakat hozott létre, amelyek folyamatosan 

biztosítják a környezetükben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférését, a társadalmi-, közösségi és 

fizikai elkülönülés megszüntetését, és a társadalom fejlődését biztosító komplex szolgáltatások 

elérését. 

 

A közösségi szolgáltatások kiemelt feladatát és jelentőségét adja, hogy ezen városrészeket érintően 

az önkormányzat anti-szegregációs törekvéseit is segítik. Az egyes városrészi beavatkozásokat 

meghatározó un. telep-felszámolási folyamat során, ezen közösségi szolgáltatók biztosítják az 

egyéni-, családi-, és közösségi fejlesztés azon folyamatait, amelyek révén az itt élők integrált 

környezetbe költöztethetőek.  
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Az elmúlt években a legsúlyosabb szegregációs kihívásokkal eredményesen küzdött meg a város. A 

legnagyobb kiterjedésű, és legtöbb környezet irritáló viselkedési problémát produkáló szegregátumát 

kb. 85%-ban felszámolta, az itt megmaradt önkormányzati tulajdonú ingatlanokat                                  

komfortossá alakította. 

 

A korábbi marginális társadalmi helyzetű lakosság túlnyomó részét integrált települési környezetben 

eredményesen elhelyezte, vagy szociális segítéssel ennek eléréséhez segítette. A megszüntetéssel, 

vagy területi csökkentéssel nem kezelhető szegregátumok esetében szociális rehabilitációs 

programokat alkalmaz, melyek közül kiemelkedik az egy ütemben 48 lakás teljes körű korszerűsítése 

és városrészi rehabilitációja. 

 

A kiemelt projektek, valamint az évenkénti 20-25 célirányos program tapasztalatai azt mutatják, hogy 

a kialakult párbeszéd jól szolgálja a célcsoport érdekeinek érvényre jutását. Kijelenthetjük, hogy a 

hatékony integráció alappillére a közösségi színterek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése. 

Szolnok Város törekszik ezen érdekek és megjeleníthető értékek innovatív kivitelezésére. 

 

3.2 Lakhatási antiszegregáció  

 

A szegregáció jelensége jórészt a múltban kezdődött, a szegregátumok a város különböző részeinek 

eltérő fejlődéséből, egyes területek elhanyagolásából, a közszolgáltatások kiépítésének 

elmaradásából, vagy a népesség elöregedéséből, illetve népesség mozgásokból alakultak ki.  

 

Az IVS ASZT által lehatárolt szegregátumokban élők - jellemzően cigány/roma nemzetiséghez 

tartozók - specifikus problémáira komplex megközelítéssel kell reagálni, amely magában foglalja a 

célzott megelőző programokat, az egyéni felelősség tudatosítását, az egészséges lakhatáshoz és 

környezethez való hozzáférést, illetve annak megőrzését, a foglalkoztathatóság javítását, valamint a 

szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.  

A szegregátumok egy részében lakhatás szempontjából a Tücsök (24 db) és Hangya (24 db), a Törteli 

(8 db) és a Katona József utca (25 db) önkormányzati bérlakással érintett. A többi szegregátumban, 

(Sashalmi környéke, Bogár környéke, Üteg utca) nincs önkormányzati bérlakás, ahogy a 

szegregációval veszélyeztetett területek közül sincs önkormányzati bérlakás a Dráva utca és a Zápor 

utca környékén. 

A rövid és középtávú beavatkozások tervezése során, fontos az érzékenység a társadalmi folyamatok 

változásai, valamint a társadalmi felzárkózás területén jelentkező interdiszciplináris kutatási 

eredmények iránt. A közgyűlési döntések perspektivikus céljainak - mint a telep-felszámolás - elérése 

során, szükséges az aktuális politikai-, társadalmi-, gazdasági környezethez való rugalmas 

alkalmazkodás. Amennyiben átmenetileg nem lehetséges a telepfelszámolás folytatása, ott az elemi 

lakhatási és higiénés feltételek biztosítását, és a továbblépés, a lehetséges kitörési pontok azonosítását 

kell célul kitűzni. 

 

Ezen, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában rögzített szociális város-rehabilitációs 

specifikus elvi célrendszer alkalmazása rámutatott, hogy romló gazdasági körülmények mellett is 

sikeresen folytathatóak a lokális és térségi integrációs politikák. A minimális saját forrás ráfordítását 

lehetővé tévő integrációs fejlesztés eredményei a partnerség fokozásával, a szolgáltatások 

fókuszálásával és minőségi emelésével, az érintettek aktivitásának fokozásával, az együttműködés 

magas szintű működtetésével, valamint az elérhető külső források optimális kihasználásával, 

gazdasági válság időszakban is biztosíthatóak. 
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A lakáskörülményeket vizsgálva kitűnik, hogy: a népesség kicsivel több, mint fele lakik téglaházban, 

magas – 1/3 – a panellakók, és jelentős (10%) a vályogházban lakók aránya is. A szigetelés 

hiányossága miatt vizes falak átlagban a városi házak 11.2 %-nál jelentkeznek, de ennél sokkal 

magasabb az arány a többnyire romák lakta Törteli út mentén (59 %) és a Meggyesi telepen (35%), 

ez az itteni épületek rossz minőségét mutatja.  

 

Felázott vályogfalakról leginkább a Kőrösi út és a Törteli út mentén panaszkodtak, a Törteli úti 

telepen minden második ház teteje beázik, de a Kőrösi út mentén is 25 %-os a beázási arány. 

Ugyanezen helyeken volt probléma a telek belvizes volta is (18-22 %). Mivel ezek a leginkább romák 

által lakott városrészek, ezek egyben a szociális szegregációra is utalnak.  

 

A lakhatási antiszegregációs folyamatokat lassítja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 

önkormányzati lakások egy része komfort nélküli, illetőleg komfortos. Ezen ingatlantípusokat az 

önkormányzat igyekszik csökkenteni, de mivel a mobilizációs lehetőségek korlátozottak, valamint 

folyamatos a bérlői igény az alacsony rezsiköltségű - szociális - lakásokra, ezek megszüntetése és 

pótlása saját forrásból korlátozottan lehetséges. Az un. telep-felszámolási folyamatot lassítja a 

krízishelyzetben lévő bérlők alacsony mobilitási képessége. 

 

Mindezen körülményekre figyelemmel, a társadalmi felzárkózás segítésének kutatásában és 

módszertani kidolgozásában keletkezett tapasztalatainkat folyamatosan igyekeztünk közzétenni, és a 

nemzeti stratégia alkotás folyamatát elősegíteni. A lokális cselekvés mellé párosuló globális 

gondolkodás eredménye, hogy településünk nevet és elismerést szerzett a társadalmi felzárkózásért 

felelős kormányzati intézmények, és a szegénység kezelésében érintett szervezetek, települések 

körében. A nemzeti stratégia számos ponton tartalmazza magállapításainkat, javaslataink több helyen 

beépültek annak célrendszerébe. 

 

 

A hajléktalanságról 

 

A hajléktalanok problémája nem képezi vizsgálat tárgyát a HEP célcsoportjait illetően, de mint 

aktuális és kezelendő feladatot, szükségesnek tartjuk mint a programban néhány gondolatban 

rögzíteni. 

 

A rendszeres munkavégzést gátló tényezők közé tartozik a lakhatási helyzet megoldatlansága, 

bizonytalansága, pihenés esetlegessége; a sokszor hosszú évek óta tartó munkaerő-piaci távollét, 

illetve a hajléktalan életmóddal együtt járó bizonytalanság, melynek következtében sokan nem 

képesek strukturálni idejüket, megfelelni a munkavállalással kapcsolatos követelményeknek.  

 

A lakhatás megoldásának sok esetben nem alternatívája a városhatárában lévő átmeneti elhelyezést 

biztosító intézmény, hiszen oda a napi kijutás több ügyfélnek problémát jelent. Az alacsony 

jövedelmekből csak ritkán szánnak a hajléktalan emberek több ezer forintot a helyi buszbérletre.  

 

Szolnok Megyei Jogú Városban a hajléktalan ellátás feladatát a Humán Szolgáltató Központ látja el, 

amely intézmény fenntartója a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása. Az Intézmény hosszú ideje 

próbálkozik a szolnoki és vidéki hajléktalanok elhelyezési körülményeit javítani, most várhatóan 

sikerrel járnak az erőfeszítések. 
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A Humán Szolgáltató Központ a hajléktalan személyek éjjeli menedékhelyének bővítése érdekében 

–  állami támogatással – tervezi a jelenleg ugyanazon telephelyén működő átmeneti szállás új helyre 

történő költöztetését a Szolnok, Prizma utca 13. szám alatt működő telephelyére. A projekt 

megvalósításával párhuzamosan a jelenleg használt épületben megvalósulhat az éjjeli menedékhely 

férőhelyszámának növelése, amellyel a jelenlegi 27 férőhellyel működő éjjeli menedékhely ellátotti 

létszáma 40 főre emelkedhet.  

 

A hajléktalanok átmeneti szállása a Szolnok, Prizma utca 13. szám alatti ingatlanba költözne, amely 

jelenleg Nappali Centrumként működik. A részleg jelenlegi funkciója megtartása mellett lenne 

lehetőség az átmeneti szállás kialakítására. Maga az épület a 2000-es évek elején egy nagy volumenű 

átalakításon, felújításon esett át. Ennek köszönhetően a műszaki paraméterei lehetővé teszik, hogy a 

megváltozott jogszabályi feltételeknek is megfelelő ellátást nyújtson.  
 

A jelenleg a Tószegi út 32-34. szám alatt működő átmeneti szálló 23 férőhellyel működik. Az ellátás 

új telephelyre történő költöztetésével a férőhely szám változatlan marad.  

 

A kulturált környezet értéket közvetít. Ez volt tapasztalható a nappali melegedő Thököly útról, Prizma 

útra történő átköltözése után is. A hajléktalan emberek nehezen szokták meg, hogy az alapvető 

szükségleteiket kielégítő intézmény már nem a városközponthoz közeli helyen van és naponta „harcot 

vívtak” az utcai szociális munkások, hogy ügyfeleiket az új melegedő igénybevételére motiválják. 

Rengeteg buszjegyet kiosztottak és a téli ellátás során többször szállítottak ellátásba ügyfelet. 

 

Idővel a hajléktalan emberek elkezdték rendszeresen igénybe venni a melegedőt, ahol mindig volt/van 

meleg víz és nem kell órákig sorban állni a fürdés miatt. A mosásra leadott ruhákra legfeljebb két 

napot kell várni és tisztán kapják vissza. A csomagjaiknak van helye és nem kell „az egész életüket” 

magukkal hurcolniuk. Az elmúlt tizenöt év alatt 5-6 esetben fordult elő rongálás, ami az ellátotti 

csoportot figyelembe véve igen alacsonynak mondható akár országos összehasonlításban is. 

 

Amennyiben a szállást nyújtó intézmények egyszeri nagy beruházással szintén így kialakíthatóvá 

válnának, akkor a – tapasztalatok azt mutatják – hogy az ellátásban minőségi változást lehetne elérni. 

Ez a változás, változtatásra motiválná a hajléktalan embereket is.  

 

A szép és kulturált környezet – a közhiedelemmel ellentétben – nem vonzana be több hajléktalan 

embert az ellátásba, hiszen lássuk be, senki nem szívesen vallja magát hajléktalannak, ha nem muszáj.  

 

Hajléktalanok lakhatási, lakáshoz jutási kérdései 

 

A hajléktalan ellátásban meglévő ellátási formák átmeneti segítséget hivatottak biztosítani, és nem 

feladatuk a reszocializáció, e tevékenység nélkül azonban az intézményrendszer megbénul. 

Állandósul a hajléktalanszálló klientúrája, vagy az utcára kerülnek vissza a lakók.  

 

A HSZK folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, melyekkel a reintegrációs folyamat 

hatékonyabbá válhatna, és a rendszer megőrizné a működő képességét. Az a tapasztalat, hogy a 

szállást nyújtó intézményekből pozitív eredménnyel kikerült személyek visszaesésének okai 

elsősorban az igen magas albérleti díjak fizetésével kapcsolatos problémák, valamint az önálló 

életvitelre való képesség gyengesége, mely problémák sokszor összefüggenek.  

 

Bár az ügyfél talál munkát, motivált is a munkavégzésre, és az önálló életre, mivel az önállóságra 

még nem teljesen képes, illetve a munka megtartására való képessége is gyenge, hamarosan elveszíti 
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munkahelyét, jövedelmét. Tartalékokat ez idő alatt nem képez, - egyrészt nem tud a magas 

lakásfenntartási költségek miatt, másrészt erre nincs is megfelelő nyomás, - így szembe kerül azzal a 

problémával, hogy nem tudja fenntartani albérletét, illetve eltartani önmagát. 

 

Szükség van arra, hogy a szállók, és az önálló élet között legyen egy köztes megoldás, mely egyrészt 

anyagilag kedvezőbb helyzetet biztosít az ügyfelek számára, illetve segíti és ösztönzi az anyagi 

tartalékok képzését, másrészt alkalmas környezetet az önállóság gyakorlására, harmadrészt pedig 

folyamatos készségfejlesztést és támogatást nyújt a munkahely megtartásához, a problémák 

megoldásához. 

 

Szegregátumok lehatárolása: 

 

Szegregációnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy-egy településen belül a különböző társadalmi 

rétegek, etnikai csoportok stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A szegregáció együtt jár a 

jövedelmi viszonyok és a települési infrastruktúra lényeges egyenlőtlenségeivel. 

 

Szolnok város teljes lakosságának közel 10%-a a roma/cigány kisebbséghez tartozik. A KSH által 

alkalmazott, a szegregátumokra meghatározott mutatók megváltozása miatt a 2017. évben módosított 

IVS a korábbi négy szegregátum helyett már hat szegregátumot jelölt ki városunkban.  

 

A korábbi KSH számítások szerint szegregátumnak minősültek azok a területek, ahol az alacsony 

státuszú népesség aránya meghaladta a 40%-ot, illetőleg a szegregátumokban a legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők az aktív 

korúakon belüli aránya meghaladta az 50 %-ot. Ez alapján a korábbi években négy szegregátummal 

számolhattunk a városban. 

 

A KSH a szegregátumokra meghatározott mutatók megváltoztatásával – miszerint legfeljebb 

általános iskolai végzettségűek és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon belül 35 % feletti és a területen élő népesség eléri az 50 főt –  a 2011. évi népszámlálási 

adatok alapján Szolnokon hat területi szegregátumot határolt le. Ezek az IVS-ben meghatározottak 

szerint az alábbiak: 

 

1. szegregátum: Szabó Lőrinc utca – Katona József utca – Ménes utca – Gorkij utca által 

lehatárolt terület; 

 

2. szegregátum: Üteg utca nyugati oldala a belterület határáig; 

 

3. szegregátum: Tücsök utca – Hangya utca térsége; 

 

4. szegregátum: Füge utca északi oldala – Vihar utca – Béke utca – Bogár utca – Csallóköz 

utca keleti oldala; 

 

5. szegregátum: Sashalmi út északi oldala – Mázsa utca – Kazán utca térsége; 

 

6. szegregátum: Törteli utca – Motor utca – Gyökér utca – Bányász utca – Hoksári János utca 

térsége. 
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1. Szabó Lőrinc utca – Katona József utca – Ménes utca térsége; 

 

A Szabó Lőrinc utca – Katona József utca – Ménes utcai szegregátum Szolnok valamennyi 

szegregátuma közül – mintegy 54 fő lakossal – a legkisebb, alig haladja meg a mutató minimális 

(50 fő) létszámát. A szegregátumot érintően került megvalósításra a TOP-6.9.1-16-SL1-2017-

00001 azonosító számú, „a Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése” c. 

projekt.  

A szociális és rehabilitációs projekt a jövőben hozzájárul a leszakadó városi területen élők 

életminőségének javításához, a szegregáció mérsékléséhez és a szegregátumban élők társadalmi 

felzárkóztatásához. A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztésével javul a 

területen élők társadalmi felzárkózása.  Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi 

hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, 

foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki. 

A programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések során a területen kialakításra került 

Szandaszőlősi Szolgáltató Pont a jövőben biztosítja a helyszínt a szolgáltatások elérhetőségére, 

azok kapacitásbővítésére. A szolgáltató pontot üzemeltető Miért Ne alapítvány a program 

megvalósításával a területen élők mindennapi élethelyzetét igyekszik megkönnyíteni. A projekt 

célja a szegregátum fokozatos felszámolása, melyet az életkörülmények javításával, a 

közszolgáltatások hozzáférhetőségének javításával kíván elérni. A projekt a területen élő, közel 

200 főt kívánta bevonni, valamint lehetőséget biztosít a hasonló sorban lévő környékbeli lakosok 

bekapcsolódására is. A Szolgáltató pont tevékenysége két irányú, különböző szolgáltatások, 

továbbá szakmai tevékenységek biztosításával. Fő szolgáltatások: ügyfélszolgálat, higiénés 

szolgáltatások, mentális támogatás, tanácsadás, segítő beszélgetés, életviteli tanácsadás, szociális 

ügyintézés. Főbb szakmai tevékenységek: közösségfejlesztés, prevenció-alkohol-drog-

szexmunka, jogi tanácsadás, állatvédelem, környezetvédelem, munkaerőpiaci felkészítés, 

felnőttképzés, háztartási ismeretek, kulturális programok, ünnepségek, stb.  

 

2. Üteg utca térsége  

A szegregátumok közül talán a legrosszabb a helyzet az Üteg úti szegregátumban, ahol a 

szegregációs index-mutatóval jellemezhető alakosság aránya közelítően 100 %. A területen 16 

lakásban élnek életvitelszerűen, azonban ez a szám napról napra változik. A fluktuáció az igények 

alakulásával van párhuzamban, ugyan is az ingatlanok használói túlnyomó részben nem 

tulajdonosi jogcímmel lakják azokat, hanem önkényes lakáshasználóként. Az Üteg úti 

szegregátum a város akkut probléma-területéhez tartozó telep. Az ingatlanok a 80’-as években 

épült „CS” lakásépítés körében kerültek magántulajdonba, melyek karbantartására a lakóknak 

hiányzik a rendszeres munkajövedelme. A helyzetet súlyosbítja, hogy a terület folyamatos 

célterülete az agglomerációs beköltözéseknek, melyek megakadályozására az önkormányzatnak 

nincsenek elégséges jogi eszközei. A térségen belüli „megélhetési migráció” folyamatos 

utánpótlást biztosít a szegregátumban, melynek megszüntetése vagy szűkítése kizárólag külső 

forrásokkal oldható meg. 

 

Jelentős előrelépést jelenthet a térségben a megvalósítás alatt álló TOP-.9.6.9.1-16-SL1-2020-

00002 „Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése” című projekt, 

amelynek megvalósítási ideje: 2021. október 1. – 2023. május 31.  

A tervezett beavatkozások a következő célokhoz illeszkednek: társadalmi integráció feltételeinek 

megteremtése; folyamatos szociális munka biztosítása; a szegregátumban élők foglalkoztatásának 
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elősegítése; kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztés és oktatás 

fejlesztés, egészségfejlesztés; szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása; a bűnmegelőzést, a 

közbiztonság javítását elősegítő programok szervezése. 

A bevont klienskör a két szegregátum területén élő aktív korban lévő személyeiből kerül 

bevonásra. Összesen 38 fő egyéni fejlesztési terve készül el a projekt keretében, azonban a 

szociális munkások munkájának hatása túlmutat a szegregátum területén. A settlement, azaz 

jelenlét típusú szociális munka megteremtése érdekében a konzorciumi partnerek együttműködnek 

és a projekt szakmai megvalósítóit közösen biztosítják.  

 

3. Tücsök utca – Hangya utca menti terület 

 

A Tücsök – Hangya utcai szegregátum index-mutatói és jellemzői az elmúlt 10 évben alig 

változtak. A 48 lakásban közel 200 fő él, melyek kihasználtsága folyamatosan 100 %-os. Azt is 

meg kell állapítani, hogy a szociális és/vagy krízisalapon bérbeadható lakások körében ezen 

területi ingatlanok a legmagasabb komfortfokozattal rendelkeznek, amelyek magas 

életkörülményi minőséget biztosítanak a bérlőknek. 

A 2014. évben befejeződött területi szociális rehabilitációs fejlesztés minőségi változást hozott a 

szegregátumban élőknek. A lakásfelújítás következtében modern, gépészetileg megújult 

ingatlanokba költöztek a bérlők. A közüzemi modernizálás költségtakarékos megoldásokkal – 

konyhai előkészítő, kártyás elektromos fogyasztásmérő, elektromos vízmelegítő, teatűzhely, stb. 

– váltotta ki a korábbi elavult kényelmi rendszereket. Eredményeként tervezhető lakásfenntartási 

költségű lakásokat alakítottunk ki, melyek támogatják a közüzemi tartozás-felhalmozódás 

megelőzését. 
A térségben közösségi és kulturális tér is kialakításra került, amely biztosítja a helyben élők 

szabadidős igényeihez igazodó programkínálatot, valamint támogatja az egyes 

hátránykompenzáló fejlesztések infra-strukturális szükségletének kielégítését. 

 

 

4. Füge utca – Vihar utca – Béke utca – Bogár utca – Csallóköz utca térsége 

 A Füge – Bogár – Csallóköz u. telepszerű szegregátum sajátosan magánlakásokból álló 

„családiházas” övezet, ahol 28 családi ház érintettségével 64 fő a regisztrált lakónépesség száma. 

A szegregátum fizikai határa enyhén módosult az elmúlt időszakban, a területre jellemző spontán 

szegregáció által elindult célcsoporti beköltözések által. 

 

5. Sashalmi utca – Mázsa utca – Kazán utca térsége; 

 

A Sashalmi út térsége a KSH új számítási módszere alapján került szegregátumként lehatárolásra, 

fejlesztési irányait, felszámolásának elképzeléseit, módszereit az IVS új Antiszegregációs Terve 

hivatott meghatározni. 

 

6. Törteli utca – Motor utca – Gyökér utca – Bányász – Hoksári János utca térsége  

A Törteli utca és környéke valamennyi szegregátum között a legrosszabb fizikai, demográfiai és 

társadalmi helyzetű terület. Ebben a térségben a szegregációt, a 2012. évi, valamint az azt követő 

évek társadalmi felzárkózás, illetve lakhatási viszonyok segítésére létrejött törekvések és 

programok zsugorítják. A Törteli – Motor úti szegregátum nyilvántartott lakónépességének száma 

38 lakásra vetítve 184 fő, amely adatok torzítanak, figyelemmel a területen élő önkényes 

lakásfoglalókra és szívességi beköltözőkre.  
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A térség mint szegregátum fokozatos, ütemezett teljes felszámolása, rehabilitációja a cél a 

lakosság integrációs képességeinek folyamatos emelésével, az átmeneti időszakra (a befejezésig 

tartó több évre) a fizikai körülmények javításával, a felnőtt népesség munkaképességének 

fokozásával, felnőttoktatással, valamint a nagy létszámú gyermek korosztállyal való kiemelt 

foglalkozással, oktatásuk, társadalmi beilleszkedésük javításával.  

 

A települési szegregációs folyamatokban számos körülmény szerepet játszik. A vizsgálatok 

rámutattak, hogy az elmúlt 10 év vonatkozásában, a települési önkormányzat tudatos anti-

szegregációs politikája ellenére csak korlátozottan befolyásolhatóak a marginális folyamatok. 

 

Ebben két jelentős jelenség játszik szerepet. A két társadalmi jelenség az önkéntes elkülönülés és a 

spontán szegregáció. A különbség az elkülönülés céljában van. Míg az autonómia esetében a 

kulturális hagyományok, a nyelv megőrzése a cél, addig a tudatos szegregáció esetében a hátrányos 

helyzetű polgárok kizárása valamely szolgáltatásból, arra szorításuk, hogy egy meghatározott 

területen éljenek, stb. A tudatos szegregáció alapvetően a 60-as és 70-es évekre volt jellemző a 

városban, de hatásai mai is érezhetőek. 

 

Az önkéntes elkülönülés sajátos formái kimutathatóak településünkön. A cigány/roma nemzetiségen 

belüli etnikai tagoltság, amely a nyelvi beszélő csoportok elkülönülésében nyilvánul meg, jellemez 

egyes városrészeket. Ilyen az Üteg úti szegregátum, ahol jellemzően romungró közösség él, és csak 

ritkán fordulnak elő vegyes házasságok. Ugyanezen elkülönülés jellemzi az autentikus cigány/roma 

közösségeket, melyek napjainkban is erősen tartják az endogámiára törekvést. Esetükben a nyelvi és 

kulturális azonosság megőrzése eredendő cél, melyhez lehetőségeik szerint lakóhelyi tömörülés is 

párosul. 

 

A spontán szegregáció esetében egy migrációs folyamat következményeként alakul ki a 

szociológiailag és sokszor etnikailag is homogén lakóközösség, illetve a jobb módúak elköltözését 

nem csak a romló munka- és infrastrukturális körülmények, hanem a hátrányos helyzetű lakók 

számának növekedése is motiválja. 

 

Ez a jelenség jelentősen sújtja Szolnok városát. Eredményeképpen folyamatosan tervezni szükséges 

antiszegregációs beavatkozásokat, a településen belüli marginális folyamatok lassítása érdekében. 

Ezek hiányában modellezhető, hogy újabb szegregátumok jönnek létre azon városrészekben, ahol a 

mélyszegénységgel jellemezhető, főként cigány/roma nemzetiséghez sorolható lakosság aránya eléri 

a 30 %-ot. 

 

 

Szolnok város szegregációval veszélyeztetett területei: 

 

1. szegregációval veszélyeztetett terület: Búzavirág utca – Határ út – Tulipán utca térsége. 

 

2. szegregációval veszélyeztetett terület: Dráva utca – Szántó körút – Mikes utca – Bocskai 

utca – Tavasz utca – Csokonai út által határolt terület. 

 

3.   szegregációval veszélyeztetett terület: Fertő utca- Hoksári János utca- Szivattyú utca- 

Zápor utca térsége. 
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A szóban forgó területek városszövetbe ágyazódott telepszerű környezet kialakulásával fenyegetnek. 

A jelenlegi szegregációs index mutatóhoz képest mindössze legfeljebb 10 %-os értékkel maradnak 

el, amely a marginális-, és ezen belül a szegénységgel sújtott cigány/roma nemzetiségi csoport 

reprodukciós jellemzőire figyelemmel, rövid időn belül szegregátum kialakulásához vezethet. 

 

A városban néhány területen mutatkoznak a szegregációval való veszélyeztetés jelei, de ezen 

területeken a jelenlegi mutatók nem érik el azt a szintet sem, hogy veszélyeztetett területként 

szerepeltessük a programban. Ezen folyamatok a foglalkoztatás javulásával visszafordíthatóak, 

melyre van példa.    

 

A sikeresen végrehajtott települési modell-programok tapasztalatai alapján, egyes jövőbeni projektek 

eredményes véghajtására további konzorciumi partnerségek formálódnak, amelyek sikeres 

pályázatok esetén további sikereket érhetnek el a mélyszegénység és társadalmi kirekesztés 

felszámolása területén. 

 

Mindezen projekt-irányító teamek mellett, az Integrációs Munkabizottság, és a jellemző 

munkamódszerét jelentő szakmai döntés-előkészítő teamek működtetése, továbbra is fontos 

garanciális eleme a program végrehajtásának, mivel elsődleges feladata a cselekvési feladattervben 

megfogalmazott lakossági közszolgáltatási ellátások realizálása, másodsorban a szociális 

megfosztottságból, az abból táplálkozó mélyszegénységből, és a cigány/roma nemzetiség társadalmi 

kirekesztettségéből adódó hátrányok mérséklése és felszámolása, az ehhez szükséges demokratikus 

intézményrendszer továbbfejlesztése. 

 

Addig is ki kell alakítani annak feltételeit, hogy a projektszerű fejlesztésekben megjelenő innovációk 

– amennyiben bizonyítottan sikeresek és arra alkalmasak – a települési szolgáltatási rendszerek 

részeivé válhassanak.  

 

A fejlesztésekben már a tervezés fázisában hangsúlyosan kell megjelenniük a fenntarthatóság, a 

rendszerszerű működés, a jóléti rendszerek átfogó fejlesztése szempontjainak.  

 

A sikeres programokat nem projektszerű működésformában kell fenntartani, hosszú távú haszon csak 

akkor remélhető a szociális innovációs kezdeményezésektől, ha azok tapasztalatai nyomán az átfogó 

rendszerek, a helyi szabályozás, az intézményi struktúrák is fejlődnek. 
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3.3 Közoktatási esélyegyenlőség  

 

A közoktatási rendszer számos olyan – különösen a leszakadó rétegeket, köztük a romákat sújtó − 

problémával küzd, amelyek megoldása csak további hosszú távú fejlesztéssel orvosolható. A 

hatékony fellépést a méltányosság alapelvének tiszteletben tartásán kívül az a tény is sürgeti, hogy a 

romák az iskoláskorú népesség, és ez által a jövő munkavállalóinak jelentős és egyre növekedő 

csoportját képviselik.  

 

Az oktatási rendszer sajnálatos jellemzője, hogy nem képes csökkenteni a családi körülmények miatt 

meglevő hátrányokat, vagyis a PISA felmérés definíciója szerint nem méltányos a rendszer. A 

felmérések háttérelemzései megmutatják, hogy a magyar oktatási rendszer az OECD országok közül 

egyike az esélyegyenlőséget legkevésbé biztosító rendszereknek, a gyerekek iskolai eredményességét 

nagymértékben a szülők iskolai végzettsége, foglalkozása határozza meg.  

Az oktatási szakemberek egy részének, még az is lehet, hogy a többségüknek határozott véleménye, 

hogy itt nem pusztán korrelációról, együtt járásról van szó, hanem határozottan ok-okozati 

kapcsolatról: az alul való elhelyezkedés a társadalmi ranglétrán egyenesen oka a gyengébb 

teljesítménynek. A jelenséget a különböző társadalmi pozíciók elérésének eltérő esélyei miatt 

esélyegyenlőtlenségnek nevezzük. Ma már a pedagógiai szakma egy meghatározó részének 

álláspontja, hogy az esélyegyenlőtlenség kirívóan magas szintje a hazai közoktatás legsúlyosabb 

problémája. 
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Ma Magyarországon az iskolai elkülönítés, a szegregáció talán legfontosabb indokaként - 

természetesen ott, ahol ez gyakorlat - a tehetségnevelés szükségleteit szokás megfogalmazni. Már az 

óvodában elkezdődik a folyamat, és a tagozatoknak, eltérő iskolatípusoknak, rendkívül nagy a száma. 

Azok a viszonyok, amelyek a magyar iskolarendszerben az esélyegyenlőtlenség kezelésében 

kialakultak, erőteljesen gátolják a tehetségnevelést. 

 

 

 
 

A köznevelési és közoktatási integrációt leginkább az oktatási-nevelési célok eltérő megfogalmazása 

okozza. Az iskola, önképe szerint, az életre készíti fel a gyerekeket, hiszen az oktatás által jobb 

életesélyeket kínál. A jogi szabályozás szerint a megtanulandó ismereteket az iskolának jogában áll 

meghatározni, hiszen működése társadalmi egyetértésen alapul.  

 

A roma/cigány család ellenben úgy véli, az intézmény működését jogszabályok és törvények 

legalizálják (azért kell iskolába járni, mert kötelező). Meggyőződésük szerint az iskola feladata 
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csupán, hogy az írást, olvasást, számolást megtanítsa, de a családnak joga van ahhoz, hogy a gyereket 

felkészítse az életre, hiszen a valódi élet az oktatási intézmény falain kívül zajlik. 

 

Ebben a kontextusban, ami az iskola nézőpontjából tanár-diák konfliktus, az a cigányok/romák 

szemében „gádzsó-cigány” ellentétként képeződik le. Úgy érzik, az iskolának nincs joga kiemelni a 

gyereket a közösségből (például sokszor tanítási időben is bemennek az iskolába, mert úgy gondolják, 

hogy a családnak kötelessége, hogy a gyereket napközben is megóvja a lehetséges sérelmektől. 

 

Mindhárom problémakör hátterében részben a roma/cigányság asszimilálódástól, a hagyományos 

közösség és kultúra felbomlásától való félelme, részben pedig az oktatás későbbi életben való 

fontosságának, a tanulás szerepének fel nem ismerése áll. Ez utóbbi megállapítást a Babusik által 

vezetett ózdi kutatás eredményei pontosítják: az iskolai képzésben való részvétel elsősorban 

befektetés, azaz nem egyszerűen arról van szó, hogy a romák nem ismerik fel az iskolázottság értékét, 

hanem inkább arról, hogy a cigány/roma családok akkor fogják iskoláztatni gyermekeiket, ha az 

általuk belátható távlatban munkaerő-piaci szempontból rentábilis beruházás lesz. 

 

Az ellentéteket továbbá azzal is magyarázhatjuk, hogy mivel már a szülők is rosszul teljesítettek az 

iskolában, egyrészt továbbörökítik ezt a kudarcélményt gyermekeiknek. Másrészt nem múlt el a 

korábbi rossz kapcsolat és sikertelenség emléke, felnőttként is “ellenségnek” látják az iskolát, s 

képtelenek az azzal való kommunikációra. 

Sajnos az általunk hozzáférhető tanulmányok egyike sem foglalkozik azzal, hogy a cigány/roma 

gyerekek hogyan élik át ezeket a nehézségeket, milyen stratégiákkal birkóznak meg velük, illetve a 

jobb módú, nem cigány/roma osztálytársakkal való találkozáskor milyen mértékű az átélt relatív 

megfosztottság élménye. 

 

A rossz szociális helyzet, a kilátástalanság, az iskolai kudarcok és a csökkent tanulási motiváció 

összefüggései rámutatnak arra, hogy a cigány/romaság problémáit nem választhatjuk külön 

egymástól. Mivel egymást erősítik, egymásból táplálkoznak, valamennyire megoldást kell találni, 

mert “szociális kedvezmények és támogatások nélkül az iskola és a települések minden erőfeszítése 

kudarccal végződhet”. 

 

Valamennyi társadalmi csoportban ugyanolyan arányban megtalálható, illetve fejleszthető 

tehetségesek közül az alacsonyabb társadalmi státusszal rendelkező csoportokban felnövekedők, 

ebben a rendszerben és a pedagógiai kultúra mai fejlettségi szintjén, sokkal kisebb arányban képesek 

kiemelkedni, mint szerencsésebb helyzetben lévő társaik. Ezzel az ország veszít tehetségeket, az 

ország adottságtartaléka pusztul. 

 

A köznevelési és közoktatási esélyegyenlőség biztosítására, a mélyszegénység átörökítéséből adódó 

társadalmi hátrányok mérséklésére és folyamati megszakítására SZMJV integrált esélyegyenlőségi 

projekteket működtet: 

 

a.) Biztos Kezdet Gyerekház projekt 

 

A Biztos Kezdet Gyerekház olyan kisgyermekes családokat érintő szolgáltatás, amely a 

gyermekszegénységet és a gyermekek társadalmi kirekesztettségét kívánja visszaszorítani. Célja a 

szegénység átörökítésének megszakítása, a tanulási, nevelési problémák megelőzése azáltal, hogy 

megfelelő környezetet, támogató kapcsolatot, tudást és készségeket biztosít ahhoz, hogy a gyermekek 

ne hátránnyal induljanak az iskolában.  
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A program célcsoportját a 0-3 éves korú, intézményi ellátásban nem részesülő gyermekek és 

családjuk alkotja. A gyerekház körzetében, az Újvárosi városrész (Törteli – Motor úti, valamint a 

Gyopár úton és Bogár utcákban) területén élő, 0-3 éves korú gyermekek száma 160 fő. A programban 

meghatározó elem a szülők aktív részvétele, a velük való tartalmas együttműködés, a szülői 

kompetenciák megerősítése, a családok szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, oktatási, munkaügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzájutásának segítése.  

 

Az együttműködés célja továbbá a tanulási motiváció felkeltése, a képzettség hiánya miatt a 

munkaerő-piacról kiszoruló fiatal szülők foglalkoztathatóságának javítása. Az alapellátásokhoz és a 

speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása egyaránt fontos a hátrányos helyzet 

újrateremtődésének megtörése érdekében. A korai felismerés és az esetleges fejlődési elmaradások 

kezelése érdekében is elengedhetetlen a különböző szakmák közötti együttműködés. 

 

A Biztos Kezdet Gyerekház folyamatos működtetése megfelelő környezetet, tárgyi és humán 

erőforrásokat biztosít Szolnok város szegregált településrészein, elsősorban a Gyerekház körzetében 

élő, 0-3 éves korú gyermekeket nevelő családok komplex segítéséhez. 

 

A Gyerekház nyitvatartása folyamatos és rendszeres a munkanapokon, a szolgáltatás ingyenes. 

Tudatosan szervezett heti munkaterv alapján biztosítva vannak a gyermekek számára a szabad és 

fejlesztő játéktevékenységek.  

 

Egyéni foglalkozási terv készül minden gyermek számára, szakemberek bevonásával, az 

állapotfelmérés eredményeit figyelembe véve. Állapotfelmérés történik felvételkor és félévente a 

megfigyelő lapok alapján, illetve folyamatos megfigyelés a mindennapi tevékenységek során védőnő, 

és konduktor bevonásával.  

 

Naponta biztosítottak a gyermekek számára az életkornak megfelelő játékos foglalkozások a szülők 

részvételével, a gyerekház vezető és munkatárs irányításával, valamint az egyéni és csoportos 

tanácsadások szakemberek bevonásával. A szolgáltatásnyújtás kiterjed a napi ingyenes tízórai 

biztosítására és szülők számára mosás igénybevételére. A közösségi programok havi 

rendszerességgel zajlanak.  

 

A munkatársak hetente team megbeszéléseket, havi mentori napokat, kibővített szakmai 

megbeszéléseket, szükség szerint esetmegbeszélést tartanak. Részt vesznek országos 

rendezvényeken, szakmai műhelymunkákon, más települések gyerekház munkatársaival. A szakmai 

műhelymunkák 2020-2021-ben online formában valósultak meg. A munkatársak tagjai a 

koordinációs munkacsoportnak, folyamatosan részt vesznek a területen szervezett közösségi 

rendezvényeken, ahol gyermekek számára foglalkozást tartanak. 

 

 

b.) Tanodák 

 

Tanodák Magyarországon több mint 20 éve működnek. A kezdeti projektek elsősorban civil 

támogatási forrásokból tudtak működni, majd később, az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után 

már uniós források is elérhetővé váltak. Jelenlegi működési támogatási forrást főként a 

Belügyminisztériumhoz tartozó Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól kapnak. A Tanoda 

programok folyamatossága, kiszámíthatósága, átlátható működése és finanszírozása, illetve az elért 

eredmények rendszerszintű beágyazottságának biztosítása már a Tanoda programok kezdeti sikerei 

óta célként fogalmazódnak meg.  
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Szolnok Városa az elmúlt időszakban sikeresen nézett szembe az iskolai lemorzsolódás és 

iskolarendszeren kívüli hátránykompenzálás szakmai kihívásaival.  

Folyamatos társadalmi együttműködést tartott fenn a 20 %-os HHH tanulói arányt elérő 

intézményeivel. A partnerek körébe olyan civil szervezetek bevonását szorgalmazta, amelyek 

vállalták a tanulási utak erősítését támogató programok, a gyarapodó tudástőke fejlesztését segítő 

innovatív megoldások kutatását. 

 

Az együttműködés eredményeképpen, városunkban napjainkban 3 Tanoda működik. Mindhárom 

tanoda a szegregációs folyamatokkal veszélyeztetett városrészben. 

 

Az Újvárosi Tanoda Szolnok Déli-iparterületén, a marginalizációval leginkább sújtott 

településrészen működik 2009 óta. Körzetében található a Törteli – Motor úti szegregátum, melyben 

élő családok tanköteles kiskorúi a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola tanulói. 

Az intézmény és a Tanoda kapcsolata fejlődő és konstruktív, évenként növekvő számú eredményt 

érnek el a továbbtanulási utak erősítésében. 

 

A Széchényi Tanoda a nevében jelzett városrészben működik, amely a legnagyobb lélekszámú 

településrész. Itt találhatóak jellemzően az integrálódott romungró családok. Az ezen családokban 

nevelkedő tankötelesek tanulási nehézségei a fogyasztási-, és jövedelmi szegénységgel függnek 

össze, melyet a Tanoda program hatékonyan kompenzál. A Tanoda jól működő programjainak 

köszönhetően erősítik a közösséget, pótolják a gyerekek szocializációjából adódó hiányosságokat.  

 

A leginkább speciális elhelyezkedésű a Szandaszőlősi Tanoda, amely egy polgárosodott, fejlett 

infrastruktúrájú településrészen működik. Ezen területen leszakadással veszélyeztetett, szegregátum 

kialakulásával terhelt területrész található. A problémás utcák egy része önkormányzati 

bérleményekből áll, melyben élők szociálisan rászorulók. Az itt nevelkedő tankötelesek tanulási 

problémáiban jelentős segítséget nyújt az önerős projekt, amely egyben komoly antiszegregációs 

feladatokat is teljesít. 

 

Az iskolarendszeren kívüli tanulási hátránykompenzáló, tehetséggondozó, módszertani és 

továbbtanulási utakat erősítő fejlesztések körében szükséges lehet további tanodák létesítése, hiszen 

a hálózat eredményesen és érzékelhetően befolyásolhatja a szegénységi problémákkal terhelt 

családok életesélyeit, az iskolai végzettség emelésével hozzájárulnak a munkaerő-piaci problémák 

mérsékléséhez, és jelentősen gátolhatják a szegénység átörökítésének társadalmi folyamatát. 

 

Óvodák 

 

A Szolnok Városi Óvodák (SZVÓ) intézménye a spontán szegregáció elkerülésének érdekében a 

fenntartóval minden évben egyezteti  a körzethatárokat, melyek szükség szerint módosításra kerülnek. 

 

A Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programja tartalmazza az Integrációs Programrészt a 

hátrányokkal küzdő gyermekek hátránykompenzációjának / integrációjának segítése érdekében. Az 

intézmény minden nevelési év végén megvizsgálja az IPR indikátorok teljesülését. 

 

A gyermekek védelme érdekében átalakításra került a Szolnok Városi Óvodák gyermekvédelmi 

rendszere: A Szolnok Városi Óvodák Integrációs Programja olyan rendszernek tekinthető, melynek 

elemeit az érintett gyermekek érdekében évek óta tudatosan és mérhetően is nagyobb eredménnyel 
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állítják a nevelési folyamat fókuszába, így az elemeit a mindennapi nevelőmunkájuk során valósítják 

meg. 

 

A program eredményességének feltétele a korszerű óvodapedagógiai módszerek – a gyermek 

kezdeményezéseire támaszkodó differenciálás, kooperatív technikák, a szülőkkel való partneri 

együttműködés módszereinek alkalmazása. 

 

Prevenciós tevékenységük elsődlegességét a gyermek életében jelentkező problémák okainak 

feltárásával, a gyors beavatkozással biztosítják. A szülőkkel való bizalmi viszonyra épülő napi 

kapcsolattartást, családsegítést a prevenció feltételének tekintik. 

 

A hátránnyal küzdő gyermekek esetében a jelzőrendszeri feladatokat a gyermekvédelmi 

koordinátorok összehangolt feladatvégzéssel látják el – a tagintézmények gyermekvédelmi 

megbízottjainak közreműködésével és a Szolnok Városi Óvodák tanügyigazgatási 

igazgatóhelyettesének irányításával – intézményükben. 

A jelzőrendszeri szerepükből adódóan, a Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálattal folyamatos kapcsolattartást valósítanak meg. Szükség esetén a társintézményekkel, 

gyermekvédelmi szervekkel is keresik a kapcsolatot, képviselik gyermekeink érdekeit. Az óvodai 

esélyegyenlőség megteremtését támogatják az óvodai szociális segítők is.  

 

A Tagintézményekben az előző évekhez képest - jelentős számban megemelkedett a sajátos nevelési 

igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekek 

létszámai 

 

 

Intézményi 

szint 

2016-

2017. 

2017-

2018. 

2018-

2019. 

2019-

2020. 

2020-

2021. 

SNI 47 fő 33 fő 36 fő 33 fő 54 fő 

BTMN 26 fő 28 fő 26 fő 30 fő 35 fő 

Teljes (SZVÓ) gyermek létszámhoz képest 

SNI 2,53% 1,72% 1,83% 1,66% 2,16% 

BTMN 1,4% 1,5% 1,3% 1,5% 1,7% 

 

 

Iskolák 

 

Szolnokon a Szolnoki Tankerületi Központ (továbbiakban: Szolnoki TK) 5 általános iskola, 4 

általános iskola és alapfokú művészeti iskola, 1 gyógypedagógiai intézmény, 1 alapfokú művészeti 

iskola, 1 középiskolai kollégium, egy pedagógiai szakszolgálat és 3 gimnázium fenntartói feladatait 

látja el Szolnokon. 

 

Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola 

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Szegő Gábor Általános Iskola 

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola 
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Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és 

Készségfejlesztő Iskola 

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 

Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium 

Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 

Varga Katalin Gimnázium 

Verseghy Ferenc Gimnázium 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (székhelyintézmény, tagintézmény) 

 

Tanulói alapadatok  

 

 

Intézmény 

neve 

Tanul

ólét 

szám/f

ő 

Ebből 

szolnok

i/fő 

SNI 

tanuló

k/fő 

SNI-

ből 

Autista 

tanuló

k/fő 

BTMN 

tanuló

k/fő 

Hátrán

yos 

helyzet

ű 

tanuló

k/fő 

Halmozo

ttan 

hátrányo

s 

helyzetű 

tanulók/f

ő 

Rendszeres  

gyermekvé

delmi 

kedvezmén

yben  

részesül/fő 

Veszélyezt

etett 

tanulók/fő 

Kassai Úti 

Magyar- 

Angol Két 

Tanítási 

Nyelvű 

Általános 

Iskola 

480 407 6 2 17 10 2 18 0 

Szandaszőlő

si Általános 

Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti 

Iskola 

743 684 27 3 32 13 15 28 43 

Széchenyi 

Körúti 

Sportiskolai 

Általános 

Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti 

Iskola 

475 415 11 1 35 12 3 32 3 

Szegő 

Gábor 

Általános 

Iskola 

457 376 8 1 47 15 1 20 5 

Szolnoki 

Fiumei Úti 

Általános 

Iskola 

533 459 27 7 73 48 8 85 20 
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Szolnoki II. 

Rákóczi 

Ferenc 

Magyar-

Német Két 

Tanítási 

Nyelvű 

Általános 

Iskola 

394 360 17 3 20 19 3 39 17 

Szolnoki 

Kodály 

Zoltán 

Ének-zenei 

Általános 

Iskola és 

Néptánc 

Alapfokú 

Művészeti 

Iskola 

538 478 16 2 37 15 15 26 8 

Szolnoki 

Kőrösi 

Csoma 

Sándor 

Általános 

Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti 

Iskola 

599 527 28 1 81 73 15 25 24 

Szolnoki 

Szent-

Györgyi 

Albert 

Általános 

Iskola 

472 444 31 7 73 38 24 80 146 

Liget Úti 

Egységes 

Gyógypeda

gógiai 

Módszertani 

Intézmény, 

Óvoda, 

Általános 

Iskola és 

Készségfejl

esztő Iskola 

208 98 208 30 0 22 20 42 32 

Szolnoki 

Széchenyi 

István 

Gimnázium 

595 402 16 4 12 5 1 6 0 

Varga 

Katalin 

Gimnázium 

563 397 11 2 2 11 7 39 0 
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Verseghy 

Ferenc 

Gimnázium 

523 332 1 0 3 2 0 7 0 

Összesen 6580 5379 407 63 432 283 114 447 298 

 

Adatforrás: KIR-STAT 2020. 

 

Az adatok alapján látható, hogy intézmények tanulói összetétele eltérő, különböző mértékben vesznek 

részt a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátásában. 

 

Az SNI gyermekek, tanulók szegregált nevelését-oktatását a Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola biztosítja. 

 

3.4 Szociális támogatások 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása a 2013. 

januárjában felállt járási hivatalok hatáskörébe több olyan pénzbeli és természetbeni támogatási 

forma megállapítása és folyósítása került, melyek a korábbi évtizedekben az önkormányzatok 

költségvetését terhelték. Ilyen támogatási forma az ápolási díj, az időskorúak támogatása, az 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, illetve a közgyógyellátás alanyi és normatív alapon. 

 

2015. március 1-től ismét nagy átalakuláson ment át a szociális ellátások rendszere. Ekkor kerültek 

át az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok az önkormányzatoktól a járási hivatalokhoz. 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított támogatási formákat a települési 

támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet szabályozza. 

 

A hátrányos helyzetű álláskeresők esetében Európai Uniós forrásból több támogatási forma is 

elérhető, amely a munkáltatókat arra ösztönzi, hogy regisztrált álláskeresőt foglalkoztasson. Az 

aktuális támogatási lehetőségekről az álláskereső lakóhelye/tartózkodási helye szerinti járási hivatal 

tud felvilágosítást adni. 

 

3.4.1. Az önkormányzat által biztosított települési támogatások: 

 

Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása („Kismama-bérlet”) 

 

A kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása a helyi tömegközlekedési költségek 

csökkentésére a családnak nyújtott természetbeni támogatás. 

 

A támogatásra jogosult az a szolnoki lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Szolnokon tartózkodó 

szülő, törvényes képviselő, illetve nevelőszülő, aki a kérelem benyújtásának időpontjában  

 

a) terhességi gyermekágyi segélyben, vagy gyermekgondozási segélyben, vagy gyermekgondozási 

díjban részesül és munkavégzéssel járó tevékenységet nem folytat, továbbá 

b) saját háztartásában egy vagy több harmadik életévét be nem töltött gyermeket nevel, továbbá 

c) három év alatti gyermeke –a nevelőszülő esetét kivéve – rendelkezik szolnoki lakóhellyel és 

életvitelszerűen Szolnokon tartózkodik, valamint 

d) családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 

haladja meg a 110 000 Ft-ot. 
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A fentieken túl a támogatásra jogosult az a szolnoki lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen 

Szolnokon tartózkodó nagyszülő is, aki a kérelem benyújtásának időpontjában három év alatti 

szolnoki lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Szolnokon tartózkodó gyermekre tekintettel 

gyermekgondozási segélyben részesül, és családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az 

egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 110 000 Ft-ot. 

 

A jogosultságot megállapító határozat alapján a jogosult részére egy speciális bérletigazolvány kerül 

kiállításra, mellyel a jogosult a helyi tömegközlekedést 850 Ft összegű térítés ellenében veheti 

igénybe.  

 

A hulladékkezelési díjtámogatás 

 

A hulladékkezelési díjtámogatás a hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetésével járó költségek 

csökkentésére szociálisan rászorultak részére nyújtott pénzbeli támogatás. 

 

A polgármester hulladékkezelési díjtámogatást állapít meg a kérelmező által életvitelszerűen lakott 

szolnoki ingatlan tulajdonosának vagy haszonélvezőjének, ha  

- a kérelem benyújtásának időpontjában szolnoki bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezik,  

- lakásfenntartási támogatásban sem ő, sem a háztartás más tagja nem részesül és 

- egyedülélő, a 75. életévét betöltötte és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 100 000 Ft-

ot, vagy  

- egyedülélő, a 65. életévét betöltötte és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 72 000 Ft-ot, 

vagy  

- házastársi vagy élettársi közösségben élők esetében a kérelmező vagy vele közös háztartásban 

élő házastársa, élettársa a 65. életévét betöltötte és háztartásában az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem nem haladja meg a 72 000 Ft-ot. 

A támogatás egy hónapra jutó összege 1 000 Ft.  

 

Egyedi térítési díjtámogatás 

 

Az egyedi térítési díjtámogatás az intézményi étkezés térítési díjához a normatív kedvezményen felül 

nyújtott önkormányzati támogatás.  

Egyedi térítési díjtámogatás adható annak a Szolnok városában bejelentett lakóhellyel rendelkező 

gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100 000 

Ft-ot. 

A kedvezmény mértéke: a kérelem benyújtásának időpontjában érvényes normatív kedvezménnyel 

csökkentett intézményi térítési díj 

a) 50%-a, ill. 25%-a egy főre jutó havi nettó jövedelem alapján 

b) 100%-a védelembe vett gyermek esetén. 

 

A támogatottak száma lényegesen csökkent, aminek az oka a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők normatív kedvezményre való jogosultságának bővülése, valamin a 

bölcsődében és óvodában bevezetett ingyenes étkezésre való jogosultság magas jövedelemhatára. 
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Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel elérhetővé tétele, segítése. 

A Bursa Hungarica egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 

forrás szolgál: a települési önkormányzat által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzat által 

nyújtott támogatás és az intézményi támogatás. Önkormányzatunk 2001. óta minden évben 

csatlakozik az ösztöndíjpályázat fordulójához, melyre a 2020. évi költségvetésében 10 millió forintot 

különít el erre a célra. 

 

Támogatásban részesülők száma  

 

 2018. év 2019. év 2020. év 

Települési lakásfenntartási 

támogatás (fő) 
780  671  653  

Települési adósságcsökkentési 

támogatás (fő) 
47  51 40  

Települési gyógyszertámogatás (fő) 216  226  232  

Egyedi térítési díjtámogatás 

(gyermek) 
87  72  56  

Hulladékkezelési díjtámogatás (fő) 97  70  52  

Kisgyermekes családok helyi 

tömegközlekedési támogatása 

(„Kismama-bérlet”) (havi átlag fő) 

74  57  48  

Rendkívüli települési támogatás (fő) 1539  1347  1584  

Köztemetés (eset) 80  60  61  

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény (gyermek)* 
1311 1121 984 

Hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzet (gyermek)* 
812 713 678 

Szünidei gyermekétkeztetés 

(gyermek) 
427 355 262 

Bursa Hungarica (fő) 116 129 100 
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3.4.2. Egyéb, nem önkormányzat által biztosított támogatási adatok 

 
 
 

 
Álláskeresési segélyben részesülők száma (Szolnok) 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2014 49 798 99,25 0,20% 

2015 49 180 123,50 0,25% 

2016 48 528 141,50 0,29% 

2017 47 822 154,25 0,32% 

2018 46 843 141,25 0,30% 

2019 - 154,50 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
 
 
 
 
Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (Szolnok) 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyil-

vántartott álláskeresők száma 
(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2014 3262,75 300,75 9,22% 

2015 3084,25 317,00 10,28% 

2016 2848,50 323,50 11,36% 

2017 2456,75 269,75 10,98% 

2018 2194,75 302,75 13,79% 

2019 2126,75 309,25 14,54% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma (Szolnok) 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált 

munkanélküliek száma 
(negyedévek átlaga) - TS 1401 

 
(2015. február 28-tól az ellátás 

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

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők 
átlagos száma 2015. márc. 1-

től érvényes módszertan 
szerint 

(TS 5401) 
  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 

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

jogosultság megváltozott) 

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

ában 

2014 1018,00 n.a. - n.a. - 

2015 1135,25 71,00 6,25% n.a. - 

2016 1084,75 84,13 7,76% n.a. - 

2017 819,00 n.a. - n.a. - 

2018 644,75 n.a. - n.a. - 

2019 494,25 n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

54 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Álláskeresési segélyben részesülők száma (fő)

15-64 éves állandó népesség Álláskeresési segélyben részesülők

0%

5%

10%

15%

20%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Álláskeresési járadékra jogosultak aránya (%)

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aktív korúak ellátásaiban részesülők száma (fő)

Rendszeres szociális segélyben részesülők

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők



 

 

 

 

 

55 

 

 

 

Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma (Szolnok) 

Év 
Lakásfenntartási támogatásban 

részesített személyek száma (TS 6001) 
Adósságcsökkentési támogatásban 

részesítettek száma (TS 6101) 

2014 2038 168 

2015 1305 67 

2016 1122 131 

2017 989 64 

2018 780 47 

2019 671 51 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adat  
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3.5. Lakhatás, lakáshoz jutás 

3.5.1. Az üres önkormányzati bérlakások igénylésének menete 

Az önkormányzati bérlakások bérbeadása az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, 

valamint elidegenítéséről szóló 25/2005.(VI.30.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: 

lakásrendelet) foglaltak alapján az alábbiak szerint történik.   

 

  

I. Kérelem alapján kerülnek bérbeadásra az alábbi jogcímek szerinti lakások:  

a) szociális helyzet alapján: 
➢ szociális bérlakásban 
➢ fiatalok házában lévő szociális bérlakásban,  

b) nem szociális helyzet alapján:  
➢ fiatalok részére biztosított garzonlakásban, 
➢ 55 év felettiek részére garzonlakásban, 
➢ önkormányzati bérlakásban. 

 

II. Pályázat útján kerülnek bérbeadásra az alábbi jogcímek szerinti lakások: 

nem szociális helyzet alapján:  
➢ önkormányzati bérlakásban költségviseléssel, 
➢ önkormányzati bérlakásban bérlő általi felújítással. 

 

Az I. pontban rögzített bérbeadási típusok esetén a lakáshoz jutás feltétele, hogy a lakásigénylő 

önkormányzati lakás bérletére kérelmet nyújtson be és a kérelmező az általános bérbeadási 

feltételeknek megfeleljen. A polgármester a szociális helyzet alapján történő bérbeadás érdekében 

lakásigénylési névjegyzéket készít. Az általános bérbeadási feltételeknek megfelelő kérelem a 

benyújtástól számított 1 évig érvényes.  

A polgármester a kérelem befogadásáról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a 

lakásigénylőt. Ha a kérelem benyújtásának időpontjától a bizottság döntéséig több mint hat hónap 

eltelt, a bérleti szerződés csak a jogosultsági feltételek megléte esetén köthető meg.     

 

A II. pontban rögzített bérbeadási típusok esetén a polgármester minden hónap 15. napjáig közzéteszi 

a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin, a Városháza Internetes honlapján, valamint a Szociális 

Támogatások Osztálya hirdetőtábláján az üres lakások bérbeadására irányuló pályázati kiírást, vagy 

tájékoztatást arról, hogy az adott hónapban pályázat útján bérbe adható lakás nincs. A pályázati 

jelentkezési lapot a kifüggesztés hónapjának 25. napjáig lehet benyújtani, a hiányzó igazolások 

pótlásra a hónap végéig van lehetőség. Több lakás egyidejű pályáztatása esetén egy pályázó több 

lakásra is nyújthat be külön-külön jelentkezési lapot. A nyertes pályázó bérleti szerződést vagy 

megállapodást egy lakás bérletére köthet. Azok a pályázatok, melyek a pályázati kiírásnak nem 

felelnek meg, érvénytelenek. 

 

3.5.2. Krízishelyzet alapján méltányosságból bérbe adott lakások   

 

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 

25/2005.(VI.30.) önkormányzati rendelet 76/A. §-a alapján egyéni krízishelyzetek kezelésére a 

polgármester önkormányzati lakás bérletére soron kívül, méltányosságból bérlőt jelölhet. A 

bérbeadás időtartama legfeljebb fél év. A polgármester döntéséről negyedévente tájékoztatja a 

bizottságot. 
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3.5.3. Szolnok Hazavár Program keretén belül bérbe adott lakások 

 

A 2008-ban életre hívott Szolnok Hazavár Program célja, hogy segítse a szolnoki, illetve szolnoki 

kötődésű fiatalok tanulmányait, végzettségük megszerzése után a munkaerőpiacon való 

elhelyezkedésüket, továbbá a fiatalok lakhatását is támogassa.  

 

A Szolnok Hazavár Program elsődleges célja a piacképes diplomával, illetve szakképesítéssel 

rendelkező fiatalok helyben maradásához munka- és megélhetési lehetőség biztosításával, lakhatási 

problémáik segítésével a város lakosságmegtartó erejének növelése a programelemekben 

meghatározott kritériumok szerint. 

 

A Szolnok Hazavár Program törekvései szorosan kapcsolódnak Szolnok Megyei Jogú Város Ifjúsági 

Koncepciójához, mely figyelembe veszi a fiatalok kulturált szórakozási, sportolási és művelődési 

lehetőségeire vonatkozó igényét. 

 

A Szolnok Hazavár Program két pillérre épül, melynek elemei és programjai a következők: 

 

1. Munka, munkahely, karrier 

1.1. Felsőoktatási ösztöndíjprogram 

1.2. A szolnoki felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatása 

1.3. „Szolnokon a Jövőd!” - gyakornoki program 

 

2. Lakhatás 

2.1. önkormányzati bérlakás biztosítása 

2.2. első lakáshoz jutó fiatalok támogatása 

 

A Szolnok Hazavár Program megjelenítése a Szolnok Megyei Jogú város honlapjáról elérhető 

Szolnok Hazavár Portálon történik (https://info.szolnok.hu/szhv) a legfrissebb információk 

közzétételével. A programmal kapcsolatban a döntéshozók munkáját a Szolnok Hazavár 

Munkacsoport segíti. 

 

Az önkormányzat a program keretében lehetőséget biztosít a szolnoki kötődésű, felsőfokú 

végzettségű, szolnoki székhelyű, telephelyű, vagy szolnoki fiókteleppel rendelkező munkáltatónál 

végzettségének megfelelő munkaszerződés alapján munkaviszonyban álló fiatalok lakhatásának 

megoldására. A fiatalok garzonlakás bérbeadását kérelmezhetik. 

„Szolnok Hazavár Programban” résztvevők bérlakáshoz jutásának feltételei: 

A kérelmező: 

• felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 

• szolnoki kötődésű (a kérelmező alsó és/vagy középfokú tanulmányait Szolnokon végezte), 

• rendelkezik szolnoki székhelyű, telephelyű, vagy szolnoki fiókteleppel rendelkező 

munkáltatónál a végzettségének megfelelő munkaszerződéssel, illetve munkáltatói javaslattal, 

• a „Szolnok Hazavár Program” portálján regisztrált, 

• a 30. életévét még nem töltötte be és a diploma kiállításától 5 év még nem telet el,  

• az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 

25/2005 (VI.30.) önkormányzati rendeletben szabályozott általános bérbeadási feltételeknek 

megfelel. 
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A bérbeadásról a „Szolnok Hazavár Program” Munkacsoport javaslata alapján a polgármester dönt. 

A bérbeadás 5 éves határozott időre történik, de legfeljebb ezen időn belül addig, amíg a bérlő 

munkaviszonya szolnoki székhelyű, telephelyű vagy fiókteleppel rendelkező munkáltatónál áll fenn 

végzettségének megfelelő munkaszerződés alapján. 2009. és 2020. év között, 11 év alatt összesen 26 

fő jutott önkormányzati bérlakáshoz a program keretein belül. 

 

3.5.4. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A mélyszegénységben élők, valamint a cigány/roma nemzetiséghez tartozó lakosság 

esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A célcsoportra vonatkozóan a rendelkezésre 

álló adatok további kiegészítése és 

pontosítása szükséges, a romák társadalmi 

esélyegyenlőségét érintő, azt befolyásoló 

foglalkoztatási, egészségügyi és szociális 

területeken. 

 

 

A jogszabályban biztosított adatgyűjtés és 

adatszolgáltatás mellett az érintett 

érdekvédelmi csoportok, társadalmi és civil 

szervezetek - különös tekintettel a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatra - aktív 

bevonásával szükséges bővíteni az 

információs partnerséget arra vonatkozóan, 

hogy az általa működtetett vagy felügyelt 

közszolgáltatásokhoz (szociális ellátás, 

egészségügy, gyermekjólét, közművelődés) 

való hozzáférés mennyire biztosított a 

hátrányos helyzetű csoportok számára, illetve 

mennyire veszik igénybe azokat. 

A városban a Déli-ipartelepen (Újváros) az 

átlagosnál magasabb a hátrányos helyzetű 

lakók aránya, bizonyos városrészekben 

megjelennek a szegregátumra utaló jelek. Az 

indított telep felszámolási program tovább 

folytatása. 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia részét 

képező Antiszegregációs tervnek 

megfelelően törekedni kell a szegregátumok 

felszámolására. A Szolnok Megyei Jogú 

Város Közgyűlése által elfogadott Újvárosi 

Fejlesztési Program végrehajtásával segíteni 

kell a városrészben élő hátrányos helyzetű 

lakosság felzárkóztatását.  

A TÁMOP-5.3.6-11/1 telepprogram 

eredményeire építve folytatni kell a városrész 

rehabilitációját és hátránycsökkentését. 

Biztosítani és fejleszteni kell a Csillag-

Cserhaj Szolgáltató Pont, valamint a 

Városban működő közösségi házak működési 

kompetenciáit. 

A veszélyeztetett, illetve a veszélyeztetés 

határán lévő területeken szükséges a 

szegregálódás megakadályozása, a célcsoport 

aktív bevonásával. 
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Meg kell vizsgálni az IVS Antiszegregációs 

Tervét megalapozó Antiszegregációs Alap 

visszaállításának lehetőségét. 

A cigány/roma nemzetiségi csoporthoz 

tartozó felnőtt lakosság, jelentős része nem 

rendelkezik versenyképes végzettséggel.  

Erősíteni kell a felnőttképzést nyújtó 

intézményekkel, szakképző centrumokkal 

való kapcsolattartást, ösztönözni kell közös 

cselekvési programok kidolgozását a 

halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a 

cigány/roma személyek egész életen át tartó 

tanulásának megteremtése és biztosítása 

érdekében. 

A célcsoporthoz tartozók egészségi állapota 

rosszabb, mint a társadalom egyéb 

csoportjainak egészségi állapota.  

Városi egészségügyi szűrőprogramok 

keretében folytatni kell a hátrányos helyzetű 

és a cigány/roma lakosság részére a speciális 

szűrő- és egészségnap szervezését, illetőleg 

az egészségmegőrzés, megelőzés érdekében a 

célcsoport önszerveződésein keresztül a 

folyamatos tájékoztatást. 

A cigány/roma nemzetiségi csoporthoz 

tartozó felnőtt lakosság körében alacsony a 

munkaerőpiaci foglalkoztatási arány. 

 

Kiemelt feladat a cigány/roma emberek 

foglalkoztatásnak ösztönzése az 

önkormányzat által fenntartott 

intézményeknél, partnerszervezeteknél és 

érzékenyített munkavállalóknál.  

Munkaerőpiaci-börze szervezése szükséges a 

célcsoporthoz tartozó munkavállalók részére. 

Erősíteni kell a munkaszocializációt a 

célcsoporthoz tartozók körében, figyelembe 

véve a munkavállalók szociális hátrányait és 

igényeit. A foglalkoztatás során figyelemmel 

kell lenni  a mentális és hátránykompenzáló 

segítés biztosítására (mentori hálózat). 

A célcsoporthoz tartozók és a többségi 

társadalom tagjai nem ismerik egymást és 

kapcsolatuk ellentmondásos. 

A célcsoport és a többségi társadalom tagjai 

között erősíteni kell az egymás közötti, és a 

kölcsönös megismerést. Eredményesebbé 

kell tenni a hagyományok, a kultúra és nyelv 

megismerését és megismertetését. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő 

önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény 

kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.” 

[Magyarország Alaptörvénye XVI. cikk (1) bekezdése] 

 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek) 

 

A gyermekek jóllétével foglalkozó tudományos kutatások, felmérések, illetve a gyermekek és 

családjaik életkörülményeire vonatkozó statisztikai adatok árnyalt, gyakran elgondolkodtató tényeket 

és tendenciákat mutatnak. Ezek alapján elmondható, hogy a gyermekek esélyegyenlőségének 

biztosítása az egyik legaktuálisabb feladat, ez az a terület, amelyen jelentős elmaradás figyelhető meg 

a magyarországi helyzet és az Európai Unió átlaga között. 

 

Magyarország jövőbeni gazdasági, társadalmi fejlődése azon múlik, hogy a felnövekvő gyermekek 

felnőttként mennyire lesznek egészségesek, jól képzettek, mennyire tudnak hasznos tagjai lenni a 

társadalomnak. A csökkenő születések, a növekvő elöregedés jelzi, hogy maximalizálni kell az összes 

gyermek lehetőségét a jövőben, valamint a szegénység és kirekesztődés problémáját hatékonyan kell 

kezelni.  

 

A szociológiai és pszichológia kutatások azt igazolják, hogy a tartós gyermekkori szegénység nem 

múlik el nyom nélkül, azaz ha egy gyermek hátrányos helyzetű családban nevelkedik, nem 

rendelkezik a mobilitási esélyeit megteremtő környezettel, kirekesztődik a társas tevékenységektől, 

emberi kapcsolatai beszűkülnek, akkor pszichoszociális fejlődése egyértelműen veszélybe kerül, és 

nehezen tud egészséges felnőtté válni.  

 

A gyermekek védelmének jogszabályi alapját Magyarország Alaptörvényének rendelkezései teremtik 

meg, figyelemmel a Gyermek Jogairól szóló Egyezmény rendelkezéseire. 

 

A hivatkozott jogszabályok alapján került sor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) megalkotására.  

A törvény elismeri egyebek mellett a gyermek mindenek felett álló érdekét. Előírja a szülők közös 

felelősségét a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért, a gyermek különleges védelmét a 

bántalmazás és elhanyagolás bármilyen formája ellen, biztosítja a szellemileg vagy testileg 

fogyatékos gyermek fokozott védelmét, a gyermek megfelelő életszínvonalhoz, egészséges 

fejlődéshez való jogát. 

 

A törvény célja, hogy a gyermek esélyegyenlőségének növelése érdekében megállapítsa azokat az 

alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a feladatra vállalkozó 

természetes és jogi személyek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtanak a 

gyermek e törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek 

teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és 

megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a fiatal felnőttek társadalmi 

beilleszkedéséről. 
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A 2021. évben megszületett a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 és annak 

végrehajtására a 2021-2024. évekre szóló Kormányzati Intézkedési Terv a születéstől a 

gyermekkoron keresztül, a felnőtté váláson át meghatározza a gyermekek esélyegyenlősége 

érdekében történő intézkedések céljait, fő feladatait, irányait. Az Intézkedési Terv gyermekek jóléte 

érdekében többek közt meghatározza a teljes gyermek-életutat átfogó intézkedések szükségességét, 

és előírja a gyermekek és családjaik számára esélyteremtő szolgáltatások, valamint a szakmai 

hálózatok működtetésének megerősítését. Az Intézkedési terv gyermekek esélyegyenlőségére 

figyelemmel részletes feladatokat határoz meg az óvodától egyetemig a köznevelési, szakképzési, 

felsőoktatási rendszer számára, az ifjúsági ügyeket, gyermekvállalást, családalapítást, életmódot 

érintően, továbbá a foglalkoztatás, munkavállalás, felnőttképzés területén. 

 

Gyermekek demográfiai mutatói 

A 0-18 éves fiatalok aránya Magyarországon, néhány környező országban, és az Európai Unióban 

(%)  

  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Románia  20,2%  20,2%  20,2%  20,2%  20,0%  19,8%  19,9%  19,9%  19,9%  

Európai Unió 

(jelenlegi 

összetétel)  

20,4%  20,2%  20,2%  20,0%  20,0%  19,9%  19,8%  19,8%  19,8%  

Szlovákia  21,2%  20,8%  20,5%  20,2%  19,9%  19,7%  19,6%  19,5%  19,5%  

Lengyelország  20,7%  20,5%  20,2%  19,9%  19,6%  19,4%  19,2%  19,1%  19,0%  

Csehország  19,0%  18,9%  18,8%  18,6%  18,5%  18,5%  18,6%  18,8%  19,0%  

Horvátország  20,0%  19,9%  19,8%  19,7%  19,6%  19,4%  19,3%  19,0%  18,7%  

Szlovénia  18,2%  18,1%  18,1%  18,2%  18,3%  18,3%  18,4%  18,5%  18,5%  

Magyarország  19,7%  19,5%  19,2%  19,2%  18,9%  18,7%  18,6%  18,5%  18,5%  

Ausztria  19,9%  19,7%  19,4%  19,1%  18,9%  18,7%  18,5%  18,5%  18,5%  

Szerbia  19,9%  19,8%  19,0%  18,8%  18,7%  18,6%  18,4%  18,4%  18,3%  

Forrás: Az Eurostat adatai alapján 

 

Állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya (%) 
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Állandó népességből a 15-17 évesek száma (fő) 

 
 

Az ábra Szolnok városban lakóhellyel rendelkező 15-17 éves személyek számát mutatja. A TeIR 

adatai alapján jól látható, hogy a 0-17 éves korosztály aránya a lakónépességen belül csökkenő 

tendenciát mutat, ezen belül a 15-17 éves korosztály létszámcsökkenése meghaladja a gyermekszám 

alakulását. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti 

Központja (továbbiakban Központ) általános szolgáltatási feladatait, a gyermekjóléti szolgáltatás és 

családsegítés vonatkozásában, az önálló szakmai egységként működő Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálaton keresztül, míg központi feladatait az utcai (lakótelepi) szociális munka, kapcsolattartási 

ügyelet, kórházi szociális munka, készenléti szolgálat, óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás, 

jogi tájékoztatásnyújtás, pszichológiai tanácsadás és fejlesztőpedagógiai tevékenység működtetésén 

keresztül, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéshez 

kapcsolódó, a gyermek védelmére irányuló tevékenységén keresztül látja el.  

Célját, működésének kereteit „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV.30.) NM rendelet és a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről” szabályozza.  
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A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) ellátási területe, a társulásban történő 

működtetés eredményeként 4 településre terjed ki (Szolnok, Tószeg, Vezseny, Tiszajenő), míg a 

Család- és Gyermekjóléti Központé (továbbiakban: Központ) a Szolnoki járás 18 településére. 

A KSH adatok alapján megállapítható, hogy a gyermekek aránya, az adott település össznépességén 

belül Hunyadfalván, Csataszögön, Vezsenyen, Zagyvarékason és Rákócziújfalun a legmagasabb. A 

legelöregedőbb település Martfű volt, ezt követte Tiszasüly, Vezseny, Nagykörű és Újszász.  

 

A feladatellátáshoz szükséges alapvető tárgyi feltételek biztosítottak, folyamatos fejlesztés lehetőség 

esetén pályázati forrásokból, illetve intézményi erőforrásból történik. Az esetmenedzserek számára 

elsősorban asztali számítógép, illetve 3db mobiltelefon áll rendelkezésre. Ezek közül 1db telefon áll 

rendelkezésre a készenléti ügyelet feladat körének ellátására.  

 

Az óvodai-iskolai szociális segítők az alapvető infokommunikációs (mobiltelefon és laptop) 

eszközökkel ellátottak. Ebben az évben bevezetésre került az elektronikus CSAGYEK program 

amely a munkatársak (esetmenedzserek, tanácsadók) adminisztrációs tevékenységét segíti. A 

terepmunkához 2 db személygépkocsi áll a szakemberek rendelkezésére.  

 

Gyermekvédelmi tevékenység 

 

A Központ, a gyermekjóléti szolgálatnál nem ellátható veszélyeztetett gyermekek és családjaik 

számára olyan - a gyermekek védelmére irányuló – tevékenységet végez, mely a veszélyeztetettség 

megszüntetését célozza meg. Ennek érdekében a család gyermeknevelési körülményeinek 

megteremtéséhez szociális segítőmunkát koordinál és végez. A fókuszban minden esetben a gyermek 

áll a gyermek érdeke felírhatja a szülő szükségleteit. Amennyiben az igénybevételen alapuló szociális 

segítő munka nem vezet eredményre, a gyámhatóságnál javaslatával más gyermekvédelmi 

gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedést kezdeményez, különösen indokolt esetben 

rendőrségen tesz bejelentést kiskorú veszélyeztetése ügyében. 

 

A 2020. év speciális helyzeteket hozott, olyan helyzetbe kerültek a családok és a szakemberek a 

veszélyhelyzet kihirdetése után, amelyhez nem volt empírikus tapasztalat s mind az ellátott családokat 

mind a szakemberek saját családját is folyamatosan terhelte, így folyamatos készenlétben és időnként 

bizonytalanságban dolgoztunk. A személyes találkozások korlátozása megnehezítette a családokkal 

és a szakemberekkel a kapcsolattartást, pedig most különösen fontos volt, hiszen az óvodák és az 

iskolák bezárásával a veszélyeztetett gyermekek kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhettek. 

 

A Központnál az év során 525 veszélyeztetett kiskorú volt nyilvántartva, mely 296 családot érintett. 

Ez a szám látványos csökkenést mutat, azonban ez elsősorban az elmaradt jelzéseknek tudható. 

A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül súlyos veszélyeztetettség miatt közvetlenül hatósági 

intézkedésre javasolt esetek száma 27. 2020.december 31-én a Központ ellátásában 555 fő 

veszélyeztetett gyermek, fiatal és családja részesült. A nevelésbe vett gyermekek nem kerülnek a 

veszélyeztetett kategóriába. 

 

A környezeti veszélyeztetés tekintetében összesen 405 gyermek érintett, ezen okok a nevelési 

kompetenciák hiánya, a családok életviteli nehézségei, családon belüli konfliktusok, érzelmi és fizikai 

elhanyagolás. 

 

A magatartási problémák, mint vezető ok megléténél 93 kiskorú és családja, az egészségi állapotból 

származó veszélyeztetés 12 fő, míg az anyagiba javak jelentős hiánya 15 gyermek s családja esetén 
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igényelt beavatkozást. Markánsan kiemelhető az adekvát nevelési kompetenciák hiánya, illetve a 

szülők életvitelének, életmódjának, mint kiskorú veszélyeztetésének problémája.  

 

Gyakran a kezeletlen pszichés betegségek jelentenek nehézséget, többek között a terápiák 

szükségességének fel nem ismerése, a jelzőrendszer beavatkozási dilemmája, illetve az ellátórendszer 

kapacitásának hiánya miatt. 

 

A Központ szolgáltatásait igénybe vevő személyek száma összesen 6738 fő. Ebből a speciális 

szolgáltatásokat igénybe vevők száma 5267 fő (ebből: 4784 fő kiskorú), míg a jogerős hatósági 

intézkedésben érintett, esetmenedzseri tevékenységet igénybe vevők szám 1471 fő (ebből: 736 fő 

kiskorú) volt.  

 

A hatósági intézkedéshez kapcsolódó esetmenedzseri tevékenységgel érintettek száma (HSZK 

adat) 

 

Életkor Védelembe vett 

Ideiglenes 

hatállyal 

elhelyezett 

Nevelésbe vett 

Utógondozás, 

szakellátásból 

kikerült 

0 – 2 év 16  23 1 

3 – 5 év 41  29 2 

6 – 13 év 131 5 94 8 

14 – 17 év 101 3 71 8 

18 év felett 22    

ÖSSZESEN 311 8 217 19 

 

A 2020. év során a jogerős hatósági intézkedésben érintett, esetmenedzseri tevékenységet igénybe 

vevők száma Szolnok járás vonatkozásában összesen 555 fő volt (ebből a szolnoki adat: védelembe 

vett 184 fő, ideiglenes hatállyal elhelyezett 5 fő, nevelésbe vett 129 fő, utógondozás, szakellátásból 

kikerült 19 fő).  

A területileg illetékes gyámhatóság eljárást indít a hozzá beérkező kiskorú veszélyeztetettségének 

vélelme alapján. Az eljárás során megkeresi a lakóhely szerint illetékes gyermekjóléti központot, 

amely az alábbiakban részletezett tevékenységet végzi. A táblázat 2020. év adatait mutatja. 

 

A javasolt és jogerős hatósági intézkedésekhez kapcsolódó esetmenedzseri tevékenységek 

alakulása (HSZK adat) 

 

Tevékenységek 

Hatósági intézkedésekhez 

kapcsolódó tevékenység 

keretein belül érintettek 

száma (fő)(Nem halmozott 

adat!) 

Hatósági intézkedésekhez 

kapcsolódó tevékenység 

/alkalmak száma 

Szociális segítő tevékenység 626 3218 

Esetkonferencia szervezése, azon 

való részvétel 
91 74 

Esetkonzultáció 475 1820 

Esetmegbeszélés 89 83 

Egyéni gondozási-nevelési terv 

készítése 
143 112 



 

 

 

 

 

65 

Első védelembe vételi tárgyaláson 

való részvétel 
74 71 

Felülvizsgálati (nevelésbe vett) 

tárgyaláson való részvétel 
11 8 

Felülvizsgálati (védelembe vett) 

tárgyaláson való részvétel 
101 65 

Elhelyezési értekezleten, illetve 

tárgyaláson való részvétel 
12 11 

Egyéb hatósági tárgyaláson való 

részvétel 
28 22 

Családlátogatás 558 1095 

Környezettanulmány készítésében 

való közreműködés 
13 12 

Környezettanulmány készítése 

önállóan  
227 224 

Egyéb 766 5283 

ÖSSZESEN 3214 12097 

 

A gyermekvédelmi alapszolgáltatás tevékenysége a veszélyhelyzeti időszakban is megtartott volt. A 

járványügyi előírások betartásával végeztük feladatainkat. Az intézményben biztosítottak voltak a 

maszkok, fertőtlenítők s a megfelelő távolságtartás.  

A szakemberekkel elsősorban a telefonos konzultációk voltak jellemzők, azonban a családokkal a 

családlátogatások szükségszerűek voltak. 

 

A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése (HSZK adat) 

 

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma 

jelzőrendszeri tagok 

0–17 évesekkel 

kapcsolatosan 

megküldött 

jelzések száma (halmozott 

adat) 

a jelzések közül a 

család- és 

gyermekjóléti 

szolgálat/központ 

által 

továbbított jelzések 

száma (halmozott 

adat) 

egészségügyi szolgáltatatást nyújtók 32 1 

-ebből védőnő 24 1 

személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók 44 41 

kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók   

átmeneti gondozást biztosítók 3 3 

köznevelési intézmények 119 43 

rendőrség 21  

bíróság, ügyészség   

pártfogó felügyelői szolgálat   

gyermekjogi képviselő   

állampolgár, gyermek és felnőtt érdekeit 

képviselő társadalmi szervezet 
11 2 
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önkormányzat, jegyző 5 2 

járási hivatal gyámhivatala 5 4 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében 

eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
3 4 

ÖSSZESEN 243 100 

Az összesenből, a jelzésekkel érintett 

személyek száma (nem halmozott adat) 
146 74 

 

 

A központ feladata a járás településein a jelzőrendszeri felelősök munkájának támogatása és 

koordinálása. A család és gyermekjóléti szolgálatok szakmai támogatása mellett a jelzőrendszeri 

partnerek megszólításának kiszélesítése történt.  

 

Ezen a területen kötelező feladataink a jelzőrendszer monitorozása, a heti jelentések gyűjtése, 

feldolgozása, jogszabályi változások, szakmai anyagok feldolgozása, továbbítása, megbeszélése, 

szakmai konzultációk folytatása, együttműködési keretek, kompetenciahatárok megerősítése a 

szolgálatoknál és jelzőrendszeri partnereknél. 

 

A jelzőrendszeri tanácsadói feladat egyrészt digitálisan továbbított, másrészt személyes megerősítés 

által valósult meg. A szakmai anyagok továbbítására egyaránt használunk közösségi oldalon működő 

csoportot, valamint fontos és sürgős prioritással rendelkező anyagokat a szolgálatok elektronikus 

címére továbbítjuk. Az éves gyermekvédelmi tanácskozásokon minden településen biztosított volt a 

Központ szakemberének jelenléte (esetmenedzser, központvezető/jelzőrendszeri tanácsadó/). 

 

Az egységes szakmai irányelvek alapján az esetkonferenciák moderálásánál kiemelten fontosnak 

tartjuk, hogy olyan szakember lássa el a feladatot, aki az adott szakmai fórumon – közvetlen 

érintettség nélkül – objektíven tud jelen lenni. E gondolatból kiindulva a járási jelzőrendszeri 

tanácsadó tevékenységében fontos szerepet képvisel az esetkonferenciák moderálása. Ebben az évben 

az esetkonferenciák moderálására való felkérés az utóbbi évhez képest értelemszerűen csökkent.  

 

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma (Szolnok) 

Év 
Védelembe vett kiskorú gyermekek 

száma december 31-én 
(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
december 31-én (TS 3101) 

2014 n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. 

2016 310,00 n.a. 

2017 336,00 n.a. 
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2018 296,00 n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

 
 

Az egységes szakmai irányok kialakulását segíti a köznevelési intézményekben működő óvodai és 

iskolai szociális segítők szakmai tevékenysége. 

 

Speciális szolgáltatások 

 

A Központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő speciális szolgáltatásokat, 

programokat biztosít. A Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai olyan 

szolgáltatások, amelyeket az ügyfelek önkéntesen, a szolgálatok által delegáltan vagy jogerős 

hatósági intézkedéssel elrendelten vehetnek igénybe.  

2020 évben a Központ speciális szolgáltatásait igénybe vevők száma 1 870 fő volt. Ebből 55 fő 

hatósági intézkedésben is érintett volt. 

 

A speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek és az azokkal ellátott személyek 

adatai 

 

Tevékenység 

Speciális tevékenységek 

száma (db) (Halmozott 

adat!) 

Speciális tevékenység 

keretein belül ellátott 

személyek száma (fő) 

Kapcsolattartási ügyelet 112 72 

Utcai (lakótelepi) szociális munka 104 197 

Kórházi szociális munka 110 105 

Iskolai szociális munka 5041 6285 

Készenléti szolgálat 44 
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Jogi tanácsadás 69 60 

Pszichológiai tanácsadás 176 71 

Család- és párterápia, konzultáció, 

mediáció 

13 11 

Konfliktuskezelés  10 8 

Fejlesztőpedagógiai ellátás 373 72 

Szociális dianózis 3 3 

Egyéb 352 215 

ÖSSZESEN 6407 7099 

 

 

Óvodai és iskolai szociális segítés 

 

A Központ 2018. szeptember 1-től biztosítja az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást Szolnok 

Járás területén 85 tagintézményben. A tevékenységet 15 fő segítő teljes munkaidőben, 1 fő 

részmunkaidőben látja el megközelítőleg 19200 gyermek vonatkozásában.  

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó 

gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és 

iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatokat lát el. 

 

 

4.2. Gyermekek szociális támogatása                               

 

A szociális támogatási rendszer az elmúlt években átalakult, melynek eredményeként a közvetlen 

pénzbeli támogatások rendszere csökkent, inkább a természetbeni ellátások növekedtek, melyet a 

gyermek közvetlenül kap meg, ez által biztosított, hogy azt a család más célra ne használja. Ennek 

szellemében működő önkormányzati támogatás a korábban részletezett kisgyermekes családok helyi 

tömegközlekedési támogatása („Kismama-bérlet”), az egyedi térítési díjtámogatás, és a Bursa 

Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj, További támogatások: 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív 

kedvezményének, a Gyvt. 20/A. §-ában szabályozott pénzbeli támogatásnak (augusztusban és 

novemberben gyermekenként 6 000 Ft vagy 6 500 Ft) és a külön jogszabályban meghatározott egyéb 

kedvezményeknek az igénybevételére. A kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja meg a 

kérelem benyújtásának napjától egy évre. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyen étkeznek a bölcsődében, 

óvodában és az általános iskola 1-8. évfolyamán, középiskolában pedig az intézményi térítési díj 

50%-át kell fizetniük, amennyiben nappali rendszerű iskolai oktatásban vesznek részt.  

 

2020. december 31-én 984 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. A 

Gyvt. 20/A. §-ában szabályozott pénzbeli támogatásban 1060 gyermek, fiatal részesült 2020-ban. 
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Szünidei gyermekétkeztetés 

 

A hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes étkeztetésére 2016. óta az önkormányzatot 

jogszabály kötelezi.  

 

A Közgyűlés rendeletében szabályozott módon kiegészítette a jogosultak körét és a nyári szünet 43 

munkanapján a kérelmet benyújtó nem hátrányos helyzetű, de rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek részére is biztosította a déli meleg főétkezést.  

 

A kidobozolt étel osztása a városban 5 helyszínen valósult meg.  

 

4.3 Egészségügyi ellátás  

 

A város egészségügyi alapellátásához - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - kapcsolódó 

intézményi feladatokat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei 

Igazgatósága (a továbbiakban: Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság), a rendelők üzemeltetéséhez 

kapcsolódó feladatokat pedig Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata látja el.  

 

Az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság feladata az egészségügyi ellátással összefüggően Szolnok 

város lakosságának egészségügyi alapellátását, ezen belül az egészségi állapot megőrzését, a 

betegségek megelőzését és gyógyítását biztosítani, az állami és önkormányzati szakmai feladatok 

végrehajtását koordinálni. 

 

Az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság működése során az egészségügyi alapellátással 

kapcsolatban ellátja, illetve biztosítja a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat, iskola-egészségügyi 

szolgálat, fogorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, az anya- és gyermekvédelem, valamint az 

anyatejgyűjtő állomással kapcsolatos feladatokat. 

 

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás Szolnokon 

 

A felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás mindenki számára elérhető. 28 felnőtt háziorvosi és 

17 házi gyermekorvosi területi ellátási köztelezettséggel működő körzet található Szolnokon.  

 

Jelenleg 2 felnőtt háziorvosi és 1 házi gyermekorvosi körzet ellátásáról az Egészségügyi és Bölcsődei 

Igazgatóság gondoskodik megbízási szerződéssel. Ezen felül valamennyi szolgáltató az 

önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján látja el a körzetek orvosi feladatait.  
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Gyermekorvosi ellátás jellemzői (Szolnok)  

Év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek 
száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott 
gyerekek száma  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
(TS 4601) 

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. 18 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. 18 

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. 17 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. 16 

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. 16 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés    
 

Az egyes szolgálatok eltérő körülmények között dolgoznak. Meghatározza ezt a tárgyi feltételek 

milyensége, illetve az adott orvosi rendelő használati joga. (Önkormányzati ill. saját tulajdonú vagy 

bérlemény, kizárólagosan vagy közösen használt rendelőről van-e szó.)  

Pályázati források bevonásával folyamatosan újulnak meg az orvosi rendelők. A Móra Ferenc út 9. 

szám alatt található rendelő fogorvosi része után a házi gyermekorvosi rendelőknek és a védőnői 

tanácsadóknak helyt adó épületrész is megújult. 2021. évben került átadásra a felújított Széchenyi krt. 

129. szám alatt található rendelő is. A felújítások, átalakítások során fontos szempont volt, hogy az 

egészségügyi szolgáltatók külön-külön rendelőt kapjanak.  

Tervek között szerepel a Temető út 1. szám alatt és a Munkácsy Mihály u. 26. szám alatt található 

rendelők felújítása is, valamint a Városmajor u. 60. szám alatt található rendelő energetikai felújítása. 

 

2020. októberétől vér-/mintavételi hely kialakítására került sor a Munkácsy Mihály úti rendelőben. 

Hetente 2 alkalommal van lehetőség a szandaszőlősi városrészben mintavételi szolgáltatás 

igénybevételére, melyek után a levett minták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetény Géza Kórház-

Rendelőintézetben kerülnek kiértékelésre. Ezzel a lépéssel lehetősége lett a városrészben élőknek 

arra, hogy a laborvizsgálatra történő mintavétel miatt nem szükséges a belvárosban található 

Rendelőintézetbe menni. 

 

Hasonló vér-/mintavételi hely kialakítása van folyamatban a Széchenyi városrészben is. 
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Iskola-egészségügyi ellátás 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás, mely az iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, 

valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve került megszervezésre.  

A 3-14 év közötti gyermekek óvodai és iskolai egészségügyi ellátását a házi gyermekorvosok, a 14. 

évet betöltöttek iskola-egészségügyi ellátását 2 főállású iskola-ifjúsági orvos végzi a fennálló, 

érvényes szakmai és általános szabályok szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött 

szerződések alapján. Jelenleg 1 körzet ellátása az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság keretein 

belül helyettesítés útján megoldott. 

A nevelési-oktatási intézmények jó együttműködést alakítottak ki az iskola-egészségügyi 

szolgáltatást nyújtó alapellátásban dolgozókkal.  

 

A fogorvosi ellátás Szolnok városban 

 

A megyeszékhely lakosságának fogászati alapellátását tizennégy vegyes típusú fogorvosi körzetben 

két fogorvosi praxis kivételével, vállalkozó orvosok látják el. 1 fogorvos egészségügyi szolgálati 

jogviszony keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei 

Igazgatósága munkavállalójaként biztosítja az ellátást.  

8 iskolai-ifjúsági fogorvosi körzet biztosítja a városban az iskolai-ifjúsági fogorvosi ellátást. Jelenleg 

két körzet ellátása helyettesítés útján, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és 

Bölcsődei Igazgatósága által megoldott. 

Az egészségügyi alapellátáson túl az önkormányzat fogszabályozás és parodontológiai szakellátást is 

biztosít a város lakói számára. Mindkét szolgáltató vállalkozási formában, saját tulajdonú rendelőben, 

az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján látja el feladatát. 

Védőnői szolgálatok 

 

A Területi védőnői szolgálat a családok körében végzi a gyermekek fogadásával, ellátásával, 

gondozásával kapcsolatos védőnői munkát. Jelenleg 20 védőnői körzet működik. 

Részben szakmai, részben finanszírozási szabályok határozzák meg az egy-egy körzetben ellátandó 

gyermekek számát és a finanszírozás mértékét.  

 

Az utóbbi években a csökkenő gyermeklétszám miatt a védőnői körzetek számát is át kellett gondolni, 

amelyet mindig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály járási vezető védőnőjével való előzetes egyeztetést követően tettük meg. 

Ugyanis a szakmai irányítás az ő hatáskörébe tartozik.  

 

A védőnőket magas szintű és sokoldalú képzettségük teszi alkalmassá sokrétű feladatuk ellátására. A 

védőnők tevékenységének középpontjában az általa gondozott gyermekek, családok 

egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés áll. 

Szolnok városának sajátos, szakmai szempontokból előnyös védőnői hálózata alakult ki, melynek 

keretében főállású területi-, iskola- és ifjúsági védőnők a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága munkavállalóiként egészségügyi szolgálati jogviszony 

keretében látják el feladataikat.  

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g
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Az Iskola-ifjúságegészségügyi védőnői szolgálat védőnői az általános és középiskolákban végzik 

egészségnevelő, betegségmegelőző, felvilágosító munkájukat. A gyermeklétszám csökkenése itt is 

érzékelhető volt, ezért a középiskolák védőnői körzeteinek számát is csökkentenünk kellett, így 

jelenleg 13 iskola-ifjúságegészségügyi körzet van. 

 

Az ügyeleti ellátás Szolnok városában 

 

Szolnok Megyei Jogú Város és 15 települési önkormányzat lakosainak felnőtt háziorvosi és házi 

gyermekorvosi ügyeleti ellátását közös közbeszerzési eljárás útján kiválasztott szolgáltató biztosítja 

a települési önkormányzatokkal kötött feladat-ellátási szerződés alapján. Az ügyelet telephelyei a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Központi épületében 

találhatók.  

 

A fogorvosi ügyelet biztosítása a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása keretében, közbeszerzési 

eljárás útján kiválasztott szolgáltató révén hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon hat órában valósul 

meg. Az ügyeleti ellátás biztosítása Szolnokon kívül még további 40 település lakosaira is kiterjed. 

 

Gyógyszertárak 

 

A gyógyszertár alapítása működési engedélyhez kötött, melyet az Országos Gyógyszerészeti és 

Élelmezés-egészségügyi Intézet ad ki. Szolnok városában 23 patika üzemel. 

 

A helyi gyógyszertárak elhelyezkedésük szempontjából egyenetlen helyzetben vannak, így 

forgalmuk is változó.  

 

 

A patikák többsége a Tisza jobb partján helyezkedik el, mely annak köszönhető, hogy a 

rendelőintézetek, egészségügyi létesítmények, munkahelyek jelentős része a városközpontban és 

közelében van, a lakosság ott szerzi be a szükséges gyógyszereit. Természetesen mára a város teljes 

lefedettséget mutat a gyógyszertárak száma és elhelyezkedése szempontjából.  

 

Az egészségügyi intézmények jelentős része akadálymentes. A jövőben elengedhetetlen, hogy a még 

nem akadálymentesített, az egészségügyi alapellátást biztosító szolgáltatók elhelyezésére szolgáló 

épületeknél az akadálymentesítés mielőbb megtörténhessen. Ezt az önkormányzat önerőből, illetve 

pályázati források bevonásával igyekszik megvalósítani. 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Szolnok Városban a Szolnoki Tankerületi Központ által fenntartott valamennyi alapfokú köznevelési 

intézmény biztosítja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

(továbbiakban: SNI) gyermekek nevelését-oktatását.  

 

Az integrációt végző általános iskolákban mutatkozó eltérő arányok, a jogszabály által meghatározott 

mértéket nem haladják meg, de nagyon fontos, hogy ezt hosszútávon is meg lehessen őrizni. 
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Intézmény neve 
SNI tanulók 

aránya 

BTMN 

tanulók 

aránya 

Hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

aránya 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók aránya 

Kassai Úti Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 
1,3% 3,5% 2,1% 0,4% 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 
3,6% 4,3% 1,7% 2,0% 

Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
2,3% 7,4% 2,5% 0,6% 

Szegő Gábor Általános Iskola 1,8% 10,3% 3,3% 0,2% 

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola 5,1% 13,7% 9,0% 1,5% 
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Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
4,3% 5,1% 4,8% 0,8% 

Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 

Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola 
3,0% 6,9% 2,8% 2,8% 

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
4,7% 13,5% 12,2% 2,5% 

Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 6,6% 15,5% 8,1% 5,1% 

(Szolnoki Tankerületi Központ adat) 

 

 

4.5 Kiemelt figyelmet igénylő tanulók a középiskolákban 
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Intézmény neve 
Tanulólét 

szám/fő 

SNI 

tanulók/fő 

BTMN 

tanulók/fő 

Hátrányos 

helyzetű 

tanulók/fő 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók/fő 

Szolnok Városi Tehetséggondozó 

Szakkollégium 
563 10 6 60 40 

(Szolnoki Tankerületi Központ adat) 

 

Az SNI gyermekek/tanulók pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs fejlesztését a nevelési-oktatási 

intézmények az intézmény által foglalkoztatott gyógypedagógussal vagy utazó gyógypedagógusi, 

utazó konduktori hálózat segítségével oldják meg. 

 

Az SNI gyermekek, tanulók gyógypedagógiai nevelését-oktatását a Liget Úti Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola látja 

el. 

 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók számának növekedése, szükségessé tette, hogy a 

Tankerületi Központ 2019. évben kialakítsa Szolnokon az Autista Centrumot (Szolnok Mátyás király 

út 20. szám alatti iskolaépület földszinti rész). 2020-ban a centrum, a Liget Úti EGYMI Autizmus 

Centruma Tagintézményévé fejlődött. 

 

A 2021-2022. tanévben az Autizmus Centrum összlétszáma: 68 fő gyermek/tanuló, melyből 3 óvodai 

csoportban 14 fő gyermek, 7 osztályban 54 tanuló kezdi meg a munkát. A 7 tanulócsoportokból ebben 

az évben 4 első osztály indul, 28 fővel.  

 

Az egyre növekvő tanulólétszám miatt a Centrum teremhiánnyal küzd, jelenleg még megoldásra 

került a csoportok elhelyezése, de ha ilyen ütembe nő az igény szükséges lesz további termek 

biztosítása. 

 

További megoldásra váró feladata a Tankerületnek, hogy jelenleg 8 évfolyamon biztosított a tanulók 

nevelése-oktatása, a gyermekek/tanulók fogyatékosságából eredően a középfokú beiskolázás 

nehézkes, hiszen a szakképző intézmények sok esetben nem tudják biztosítani a Centrumból kikerülő 

tanulók számára azokat a szükségleteket, amelyeket az állapotuk indokol. 

 

Pedagógiai Szakszolgálat 

 

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (1672/2015.(IX.22) a teljes körű pedagógiai 

szakszolgálati ellátáshoz való hozzáférés biztosítását, a kiemelt figyelmet érdemlő tanulók egyenlő 

esélyű hozzáférését fogalmazza meg.  

 

A szakszolgálati ellátásban elérhető fejlesztések, felzárkóztatások, terápiák preventív, ill. 

kompenzatív lehetőséget nyújtanak a nehezen tanuló, tanulásban segítséget igénylő gyermekeknek és 

tanulóknak.  

 

A korai segítségnyújtásnak nagy szerepe van a megfelelő végzettség megszerzésében, az egyéni 

tanulási út megvalósításában, csökkenhet az iskolaelhagyás vagy alacsony iskolázottság miatt a 

munkaerőpiacról kiszorulók száma. Az elérhető és ingyenesen igény bevehető szolgáltatások 
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hozzájárulnak az esélyegyenlőség érvényesüléséhez, megszüntetik a korábban fennálló területi 

hátrányokat.  

 

Mindezek biztosítására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2013. szeptember 

1-én jött létre, három, korábban önálló pedagógiai szakszolgálat, és nyolc, korábbi intézményegység 

egyesítésével. Székhelye Szolnok Megyei Jogú Városban, tagintézményei a járási központokban 

találhatóak. 

 

Szakszolgálat által ellátott feladatok: 

 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 

- szakértői bizottsági tevékenység, 

- nevelési tanácsadás, 

- logopédiai ellátás, 

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

- konduktív pedagógiai ellátás, 

- gyógytestnevelés, 

- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

 

A hátrányos és halmozottan hátrányos, köztük a cigány/roma tanulók iskolai sikerességét 

támogató beavatkozások 

 

a) Komplex Instrukciós Program intézményi szintű bevezetésének támogatása 

A Programban résztvevő iskolák közös jellemzője a rendkívüli nyitottság és a befogadó szellem, így 

a tanulók között igen nagy arányban találhatunk hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 

illetve sajátos nevelési igényű gyermekeket.  

 

A tanulók és a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése mellett az eltérő igényű és eltérő 

szociális háttérrel rendelkező gyerekek együttnevelése, illetve a tanulmányi eredmények javulása is 

fontos cél, Komplex Instrukciós Program, amelynek célja, hogy a tanárok egy olyan csoportmunka-

szervezésen alapuló oktatási módszert sajátítsanak el, amely nem csupán a tudásszint emelkedését, 

de a folyamatos sikerélményt is biztosítja a gyermekek számára.  

 

A Komplex Instrukciós Program intézményi szintű megvalósításában a Szolnoki Szent-Györgyi 

Albert Általános Iskola vesz részt, 472 tanulóval (2020. októberi statisztika). 

 

b) Arany János Tehetséggondozó Programok a hátránykiegyenlítés szolgálatában 

Az Arany János Tehetséggondozó Program (továbbiakban: AJTP) és az Arany János Kollégiumi-

Szakközépiskolai Program két 2 intézményünkben valósul meg 155 tanuló részvételével (2020. 

Októberi Statisztika). 

 

Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium  100 fő (kifutó jellegű) 

Varga Katalin Gimnázium    55 fő 

 

Az AJKSZP célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulókat, nappali rendszerű iskolai oktatás keretében, 

kollégiumi ellátás biztosítása mellett államilag elismert szakképesítés megszerzésében segítse.  
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Az AJTP-ben részt vevő hátrányos helyzetű tanulók, a gimnáziumi tanulmányaik mellett a program 

biztosítja a kollégiumi elhelyezését azért, hogy a felsőfokú tanulmányok folytatásához esélyt 

teremtsen. 

 

c) Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok támogatása 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (2) bekezdése értelmében a nevelési-

oktatási intézmény vezetője felel - f) pont a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért 

és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai 

koordinálásáért. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelési-oktatási 

munka aktív részeseként segíti a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját.  

 

Ugyanakkor aktív és hatékony tagja az észlelő-jelzőrendszernek, így munkája megelőző és/vagy 

kötelező együttműködés a rendszer más tagjainak tevékenységeivel. Tevékenységének célja a 

prevenció, azaz munkáján keresztül a gyermekek problémáinak minél korábbi felismerése és minél 

hatékonyabb kezelése, súlyosabbá válásának megelőzése.   

 

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi járványhelyzet bekövetkezéséig 

működtette a Gyermek- és ifjúságvédelmi műhelyt, mely a közös gondolkodást, az ifjúságvédelmi 

feladatok összehangolását, szervezését és egységesítését segítette. Ezen műhelymunka újraindítása 

feltétlenül indokolt. 

 

4.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során Szolnok városban 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer működésében 

problémaként jelent meg a jelzőrendszeri tagok 

munkájának nem kellő mértékű támogatása. 

Szükségessé vált a gyermekvédelemben 

érintettek kapcsolattartásának áttekintése, a 

szakmaközi megbeszélések gyakoribbá tétele, 

esetkonferencia és esetmegbeszélés keretében a 

tagok aktivizálása, új tagok felkeresése. 

A járványhelyzet miatt megszűnt a Gyermek- és 

Ifjúságvédelmi Műhelymunka (GYIF), 

szükséges annak újraélesztése, aktuális 

tartalommal való megtöltése. 

Erősíteni kell a gyermek és ifjúságvédelmi 

felelősősök mellett a társszervek, hatóságok 

(HSZK, Tankerület, Rendőrség, más 

szervezetek) aktív bevonását a műhelymunkába. 

Csökken a gyermekekkel foglalkozó helyi 

közösségek megtartó ereje, a család szerepének 

háttérbe szorulása tapasztalható a 

gyermekvédelemben. 

Növelni kell a helyi kezdeményezések 

ösztönzését, a partnerszervezetek 

közösségfejlesztő tevékenységének 

támogatását. Érdemben be kell vonni a szülőket 

a gyermekprogramokba, rendezvényekbe, 

táborok megtartásába. 

Növekvő igény mutatkozik a gyermekek nyári 

felügyeletének, üdültetésének biztosítására. 

Meg kell vizsgálni a nyári gyermekfelügyelet 

fejlesztésének, illetve nyári üdültetés 

kiszélesítésének lehetőségeit, a táborozás 

kibővítését helyi programokkal, 

hátránykompenzáló lehetőségekkel. 
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5. A Nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A nők és a férfiak egyenjogúak. 

[Magyarország Alaptörvénye XV. cikk (3) bekezdés] 

 

A nemek közötti esélyegyenlőség biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb politikai célja az 

integráció kezdetei óta. Sajnálatos tény, hogy minden eredmény ellenére napjainkban is a 

legfontosabb esélyegyenlőségi kérdésként tartjuk számon. Nem véletlen, hogy az Európai Unió a 

nemek esélyegyenlőségének követelményét az integrációs stratégia részeként, 

főáramként/fősodrásként (mainstreaming) kezeli. 

 

A nemek közötti egyenlőség előmozdítására irányuló politikák létfontosságúak a gazdasági, 

növekedés, a jólét és a versenyképesség szempontjából is. Különbséget szokás tenni az egyenlő 

bánásmód biztosítása és az esélyegyenlőség politikája között. A nők és férfiak közötti egyenlő 

bánásmód biztosítása a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés, azaz a diszkrimináció tilalmát 

jelenti. 

 

Az egyenlő bánásmóddal szemben az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg a tagállamoktól, hogy 

tegyenek lépéseket a nők tényleges egyenjogúsítása érdekében az élet legkülönbözőbb területein: 

szociális biztonság, oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, stb. 

 

Az ötödik közösségi akcióprogram alapja az Esélyegyenlőségi Keretstratégia. A keretstratégia 

célja, hogy megjelölje azokat a közösségi akciókat, amelyek hozzájárulnak az egyenlőtlenségek 

felszámolásához, a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség fejlesztéséhez a társadalmi, politikai 

és civil életben. Az akcióprogram 5 pontban összegezte a tennivalókat:  

 

- a nemek esélyegyenlőségének javítása a gazdasági életben;  

- az egyenlő részvétel biztosítása a döntéshozatalban;  

- egyenlő lehetőségek a szociális jogok terén;  

- a nemek esélyegyenlőségének javítása a magánszférában;  

- a nemi szerepek és sztereotípiák megváltoztatása. 

 

A nők egyszerre kell, hogy helyt álljanak családi szerepeikben (gyermeknevelés, háztartásvezetés, 

feleség) és munkahelyükön (dolgozó nő), ilyen mértékű kettős leterheltségük enyhítéséhez nagyfokú 

társadalmi és családon belüli szemléletváltás szükséges. A nők személyes és szakmai kiteljesedését 

nehezíti az a hagyományos felfogás, miszerint a háztartás vezetése és a gyermeknevelés elsődlegesen 

a nők feladata. A társadalom a férfiakat tartja az elsődleges családfenntartónak, így a gyermeknevelés 

és a háztartási feladatokban szerepük kisebb. 

 

A nők elleni erőszak a nők elleni diszkrimináció legszélsőségesebb formája, ám csak egy azok közül. 

A nők alacsony részvétele a politikai életben a munkahelyi "üvegplafon", amely egy bizonyos ponton 

túl nem engedi a női alkalmazottak előléptetését, a nők férfiakhoz viszonyított alacsonyabb bérezése 

néhány más kiemelkedő példája a nők tágabb társadalomban megélt hátrányos 

megkülönböztetésének.  

 

A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk a nők – 

különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik szó, hogy 
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az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők maguk, vagy a nők általában 

hátrányt szenvednének el a férfiakhoz képest.  

Nehéz a nemek helyzetére érzékeny elemzést lehetővé tevő adatokat gyűjteni, hiszen ezeket még a 

nagy adatgyűjtő szervek sem kérik kellő részletességgel. 

 

Vannak azonban felméréseken alapuló, egyértelmű megállapítások a nők hátrányos 

megkülönböztetésére. Ilyen példa a legfrissebb, 2021 -ben készült OECD felmérés szerint, hogy 

szinte minden, OECD-országban élő és bármilyen iskolai végzettségű 25-64 éves nő átlagosan 76-67 

százalékkal kevesebbet keres férfitársainál. Az OECD-országok közül Magyarországon kapják a 

legalacsonyabb fizetést a felsőfokú végzettségű nők, a hozzájuk hasonló végzettségű férfiakhoz 

képest 68 százalékot. 

 

Sokat mond az is, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének  2019-es kutatása szerint 

utolsó előtti helyen áll Magyarország a nemek közötti egyenlőség szempontjából az EU-ban, a 

magyaroknál csak a görögök kaptak kevesebb pontot. 

A jelentés szerint Magyarország pontszáma minden vizsgált területen alacsonyabb volt, mint az uniós 

átlagé, de a legrosszabbul mégis a "hatalom" terén teljesített, ami a döntéshozásban fennálló 

egyenlőtlenséget vizsgálta. Az unióban ez fejlődik a leggyorsabb ütemben, de Magyarország csak 

20,6 pontot ért el a 100-ból. Nem csoda, hogy ilyen kevés pontot kapott, mivel kevesebb nő van 

vezető beosztásban, kevesebb a női képviselő és miniszter a politikában, és kevesebb a női kutatók 

száma, mint máshol Európában. A jelentés szerint eközben az állami tulajdonú médiában a női 

vezetők aránya 30,4 százalékos. 

A második legrosszabbul az "idő" kategóriában szerepelt Magyarország, ahol 6,8 pontot rontott előző 

eredményéhez képest és csupán 54,3 pontot szerzett - ez azt mutatja, hogy a házimunka, idős- és 

gyerekgondozás terén még mindig nincs egyenlőség. Jó példa erre az, hogy míg a nők 55,8 százaléka 

mindennap főz otthon, addig a férfiaknál ez az arány csupán 13,8 százalék. 

Két olyan terület volt, ahol fejlődés volt a korábbi eredményhez képest: az egyik az oktatás, a másik 

pedig a munkahelyekhez való egyenlő hozzáférés. 

A leginkább mégis a pénzhez való egyenlő hozzáférés, a keresetek terén fejlődött az elmúlt 12 évben, 

ami jelenleg 71,6 ponton áll. 

A magyar nők egészségügyi szempontból állnak legközelebb a férfiakhoz (86,6 pont), mivel 

kevesebben dohányoznak és isznak közülük, valamint magasabb a várható élettartamuk, mint a 

férfiaknak, az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférésük pedig ugyanolyan. 

Összességében nézve a jelentés megállapította, hogy bár a magyar pontszám kismértékben nőtt, még 

mindig mélyen az EU-s átlag alatt maradt. A fejlődés ennyire lassú üteme pedig ahhoz vezet, hogy 

egyre nő az unió más országaihoz képest a nemek közötti különbség mértéke. 

A nemek aránya és a nők helyzete az Európai Unióban és hazánkban 

 

A KSH 2020. évi adatai szerint Magyarországon ezer férfira 1087 nő jut, azonban az 50 éven 

aluliaknál a férfiak létszáma még 142 ezer fővel meghaladja a nőkét. A nők és a férfiak helyzete az 

életút számos területén – képzettség, tudományos élet, foglalkozások, foglalkoztatottság, jövedelmek, 

egészségi állapot, szociális helyzet – eltér.  

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/HU
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/HU
https://hu.euronews.com/2018/03/08/nyolc-grafikon-a-nok-helyzeterol-europaban
https://hu.euronews.com/2018/03/08/nyolc-grafikon-a-nok-helyzeterol-europaban
https://hu.euronews.com/2019/02/12/noi-kutatok-aranya-magyarorszag-sereghajto
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Ami a nemek arányát illeti, az Európai Unióban és Magyarországon hasonló arányokat mutatnak az 

adatok. A demográfiai idősödés miatt, illetve mert a nők születéskor várható élettartama magasabb a 

férfiakénál, a nők aránya - főként az idősebb korcsoportokban - az Unióban és hazánkban is magasabb 

a férfiakénál.   

 

 

A nők aránya Magyarországon, néhány környező országban,  és az Európai Unióban (%)  

 

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Magyarország  52,5%  52,5%  52,5%  52,5%  52,4%  52,4%  52,4%  52,4%  52,3%  52,3%  

Horvátország  51,8%  51,8%  51,8%  51,8%  51,8%  51,7%  51,7%  51,7%  51,7%  51,7%  

Lengyelország  51,7%  51,7%  51,6%  51,6%  51,6%  51,6%  51,6%  51,6%  51,6%  51,6%  

Szerbia  51,4%  51,4%  51,4%  51,3%  51,3%  51,3%  51,3%  51,3%  51,3%  51,3%  

Szlovákia  51,4%  51,4%  51,3%  51,3%  51,3%  51,3%  51,3%  51,3%  51,2%  51,2%  

Románia  51,3%  51,3%  51,3%  51,3%  51,3%  51,2%  51,1%  51,1%  51,2%  51,1%  

Európai Unió 

(jelenlegi 

összetétel)  

51,2%  51,2%  51,2%  51,3%  51,2%  51,2%  51,2%  51,2%  51,1%  51,1%  

Ausztria  51,3%  51,3%  51,3%  51,3%  51,3%  51,2%  51,2%  51,1%  50,9%  50,8%  

Csehország  51,0%  50,9%  50,9%  50,9%  50,9%  50,9%  50,9%  50,9%  50,9%  50,8%  

Szlovénia  50,9%  50,6%  50,5%  50,5%  50,5%  50,5%  50,5%  50,4%  50,4%  50,4%  

Forrás: Az Eurostat adatai alapján szerkesztett tábla 
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A nők aránya Magyarországon, néhány környező országban, és az Európai Unióban (%) 

 

Forrás: Az Eurostat adatai alapján szerkesztett tábla  

  

A következő ábra a nők arányát mutatja Magyarország és az Európai Unió összehasonlításában. 

2008 és 2017 között enyhe csökkenést tapasztalhatunk mind az EU mind hazai szinten a nők 

arányaiban, a nőtöbblet azonban mindkét területen továbbra is fennáll. Az EU-ban 51,2%-ról 

51,1%-ra csökkent a nők aránya, Magyarországon ez az érték 52,5%-ról 52,3%-ra módosult.  

  

A nők aránya Magyarországon és az Európai Unióban (%)  

 

 
Forrás: Az Eurostat adatai alapján szerkesztett tábla 
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Az alapfokú, annál alacsonyabb, és az alap- vagy középfokú végzettséggel rendelkező nők aránya 

Magyarországon, néhány környező országban, és az Európai Unióban (%)  

 

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Románia  33,7%  33,5%  34,1%  33,1%  32,2%  31,7%  33,3%  31,4%  29,8%  28,4%  

Európai Unió 

(jelenlegi 

összetétel)  32,7%  32,0%  31,1%  29,9%  28,8%  27,8%  27,3%  26,6%  26,0%  25,4%  

Magyarország  28,0%  27,0%  26,3%  26,1%  25,0%  24,3%  23,2%  23,0%  23,0%  22,5%  

Horvátország  29,2%  28,5%  28,7%  28,0%  26,0%  24,8%  23,4%  23,0%  22,9%  21,7%  

Ausztria  28,8%  28,0%  27,0%  26,6%  25,9%  25,4%  23,2%  22,5%  22,1%  21,4%  

Szlovénia  23,2%  22,1%  22,2%  20,9%  19,8%  19,1%  19,5%  18,3%  18,1%  17,4%  

Szlovákia  19,4%  18,0%  17,5%  17,1%  16,2%  16,0%  16,3%  15,6%  15,1%  15,7%  

Lengyelország  19,4%  18,4%  17,6%  17,1%  16,1%  15,4%  14,9%  14,6%  14,0%  13,3%  

Csehország  18,4%  17,4%  16,7%  16,0%  15,3%  14,4%  13,9%  13,9%  13,6%  13,2%  

Forrás: Az Eurostat adatai alapján szerkesztett tábla  

  

A nők körében egyre jellemzőbb a magasabb iskolai végzettség.  A fenti táblázat jól mutatja, 

hogy 10 év viszonylatában minden környező országban és az Európai Unióban összességében is 

csökkent az alapfokú vagy annál alacsonyabb és az alap- vagy középfokú végzettséggel 

rendelkező nők aránya.  

 

Az alapfokú, annál alacsonyabb, és az alsó-középfokú végzettséggel rendelkező nők aránya  

  Magyarországon, néhány környező országban, és az Európai Unióban (%)  

 
Forrás: Az Eurostat adatai alapján szerkesztett tábla 
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A fenti ábra még plasztikusabban mutatja ki a fenti táblázatban látható különbségeket. A lineáris 

csökkenés mindegyik országnál jól látszik, és vannak olyan országok (Csehország, 

Lengyelország), amelyek már a 10%-hoz közelebb állnak. Bizonyos országok adatai az ábrán jól 

láthatóan „fej-fej mellett” haladnak, nagyon hasonló a tendenciájuk, így a már említett Cseh- és 

Lengyelország mellett egymáshoz hasonló tendenciát mutat Magyarország és Horvátország is.  

 

 Az alapfokú, annál alacsonyabb, és az alsó-középfokú végzettséggel rendelkező nők aránya  

Magyarországon és az Európai Unióban (%)  

 
Forrás: Az Eurostat adatai alapján szerkesztett tábla 

  

 

A fenti ábra Magyarország és az Európai Uniós arányok ábrázolását szemlélteti. Jól látható, hogy 

a két vonal lineárisan követi, majd közelíti egymást, így a 10 évvel ezelőtti közel 5%-os 

lemaradásunk az Uniós átlagtól mára már csak 2,4%-os.  

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében  

 

A nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségét tekintve a hagyományos nemi szerepeket érintő felfogás 

következtében a gyermekvállalás, gyermeknevelés a nők életpályáját kedvezőtlenül befolyásolja, 

szűkíti térbeni és időbeni mozgásterüket, mivel hazánkban jelenleg még elsősorban a nők vállalnak 

nagyobb részt a családi és háztartási teendők ellátásában. E felfogás általánossága folytán a 

munkáltatók esetenként a férfiakénál korlátozottabb rendelkezésre állásukkal számolnak, olykor a 

toborzásnál, az előmenetelben is a férfiakat részesítik előnyben.  

 

A nemekhez kötődő sztereotípiák többségében a nőkre vonatkoznak és úgy családi állapotuk 

(kisgyerekes, gyermektelen, egyedülálló, családos, gyermeket egyedül nevelő) mind státuszuk (női 

vezető) alapján megfogalmazódnak és rendszerint a nők hátrányos megkülönböztetését 

eredményezik. A sztereotípiák hatására a nők megbecsültsége alacsonyabb a munka világában, ezért 

az otthoni helytállást jobban lehetővé tévő szakmát, munkahelyet és munkaidő-beosztást választanak, 

alacsonyabb presztízsű munkakörökben dolgoznak, alacsonyabb munkabérért, kevésbé vállalnak 

mobilitást igénylő feladatokat, visszafogják karrier elképzeléseiket. 
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Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében  

 
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya a 15-64 éves népességhez viszonyítva  

év  15-64 év közötti népesség (fő)  nyilvántartott álláskeresők száma (fő)  

nő  férfi  összesen  nő  férfi  összesen  

fő  fő  fő  fő  %  fő  %  fő  %  

2015  22230  20989  43219  958  4,3%  909  4,3%  1867  4,3%  

2016  21047  19421  40468  766  3,6%  699  3,6%  1465  3,6%  

2017  20695  19131  39826  895  4,3%  740  3,9%  1635  4,1%  

2018  20204  18870  39074  787  3,9%  605  3,2%  1392  3,6%  

2019  19508  18363  37871  762  3,9%  647  3,5%  1409  3,7%  
 

                       Forrás: KSH-TeIR  

 

 

 

 

Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében (Szolnok) 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2014 24 259 25 539 22 711,75 23 799,75 1 547,25 1 739,25 

2015 23 981 25 199 22 533,50 23 562,25 1 447,50 1 636,75 

2016 23 715 24 813 22 390,75 23 315,50 1 324,25 1 497,50 

2017 23 433 24 389 22 301,00 23 064,25 1 132,00 1 324,75 

2018 22 986 23 857 22 044,00 22 604,25 942,00 1 252,75 

2019 n.a. n.a. - - 907,25 1 219,50 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
 

Magyarországon továbbra is a kétkeresős családmodell jellemző. Mindemellett a gyermeket szülő 

nők hosszabb-rövidebb időre, kivonultak-kivonulnak a munkaerőpiacról. Azonban európai 

viszonylatban is bőkezűnek számító hazai családtámogatási rendszer fontos ösztönzője lett a nők 

munkavállalásának. 

 

A pénzbeli ellátások, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények bővítése, atipikus 

munkavállalási formák elterjedése, a munkaadókat célzó ösztönző intézkedések bevezetése mindezt 

szolgálták. A három éven aluli gyermeket nevelő családoknak juttatott támogatások is bővültek, 

melyek szintén a nők mielőbbi munkaerő-piaci visszatérést ösztönzik. 
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Hiányoznak viszont a női foglalkoztatást támogató, olyan országosan elérhető innovatív 

szolgáltatások, melyek a közösség erejét, az önkéntes munka lehetőségeit kihasználva személyre 

szabott szolgáltatási csomagokkal segítik a munka és család harmonizálását. Szükséges az ilyen 

jellegű kezdeményezések megismerése, a kialakult jó gyakorlatok elterjesztése, az egyes 

szolgáltatások egységesítése, sztenderdizálása.  
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A női foglalkoztatási helyzetet negatívan befolyásolja az is, hogy a magyar munkaerőpiac nem elég 

rugalmas. A nők munkaerő-piaci helyzetének kezelésében fontos eszköz lehet a részmunkaidős 

állások, távmunka biztosítása vagy egyéb atipikus munkalehetőségek kínálata.   

 

b) Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban   

  
Szolnokon számos civil és egyéb oktatási, képző és továbbképző iskola, szervezet működik és valósít 

meg olyan programokat, melyeken való részvétellel különféle szakmákat szerezhetnek az egyének. 

Arra vonatkozóan, hogy ezeken a képzéseken milyen arányban vannak jelen a nők, pontos adattal 

nem rendelkezünk, ez függ attól is, hogy milyen szakma megszerzésére irányul a képzés.  
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Az egész életen át tartó tanulás stabilizálja a munkaerő-piaci helyzetet. A különböző szakmát adó 

képzések, átképzések és továbbképzések a tudás bővítését szolgálják. A nők esetében fontos, hogy a 

gyermekvállalás időszakát kihasználva a Gyed, Gyes ideje alatt is olyan továbbképzések legyenek 

elérhetőek számukra, amellyel a munkaerő-piacon kedvező helyzetbe tudnak kerülni.    

  

A munkaerőpiacról történő kiesés nem csak és nem elsősorban a szaktudás elavulása miatt jelent nagy 

hátrányt a kisgyerekes nőknek. Fontos probléma lehet a kapcsolati háló gyengülése, ám a szakmai, 

munkahelyi kapcsolatok ápolása segítheti a visszatérést.  

  

A statisztikai adatokból megállapítható, hogy az alacsony végzettséggel rendelkező nők esélye a 

legrosszabb a munkaerő piacon történő elhelyezkedés szempontjából. Elhelyezkedési esélyüket 

tovább rontja, hogy többnyire az alacsony végzettséggel rendelkező nők vállalnak három vagy több 

gyermeket.  

 

c) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

  

Alapvetően négy olyan terület van a munkaerő-piacon, amelyek a nemi alapú diszkrimináció tipikus 

megnyilvánulási formái. Ezek a munkához jutás, a szakmai előmenetel és mobilitás, a 

béregyenlőtlenség, továbbá a munkahelyi zaklatás problémaköre.  

 

A munkához jutással kapcsolatban közismert tény, hogy a nőket a gyermekvállalás, illetve az idősebb 

családtag gondozása akadályozza a leginkább. A munkaerő-piacon tapasztalható nemi diszkrimináció 

másik területe a nők vezetővé válásával, munkahelyi mobilitásával kapcsolatos hátrányos helyzet. A 

gazdaságilag aktív nők többsége az alacsony presztízsű, kevés fizetéssel járó munkahelyeken 

kényszerül elhelyezkedni, amelyeket alacsony mobilitás jellemez.   

 

Az egyenlő bánásmód szempontjából munkabérnek minősül minden a munkaviszony alapján 

közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás. A hátrányos megkülönböztetés 

részét képezi a két nem közötti béregyenlőtlenség. Képzettség tekintetében a nők fizetése minden 

szinten alacsonyabb a férfiakénál.  

 

A férfiak és a nők ritkán dolgoznak ugyanazon pozícióban, egyazon munkahelyen. A nők többsége 

az úgynevezett nőies, feminizálódott szakmákban dolgozik (pl.: pedagóguspálya, egészségügyi 

ápolók, kozmetikusok stb.). Korábban még a férfiak és a nők által betöltött állások igen erőteljesen 

elkülönültek egymástól, szegregálódtak, manapság ez már egyre kevésbé jellemző, de vannak 

területek, ahol azonban ez ma is még így van.  

 

A szegregáció a gazdasági és társadalmi élet minden területén élesen megjelenik bármilyen szintű 

elemzést is alkalmazunk. Fontos a vertikális és horizontális szegregáció elkülönítése. A horizontális 

szegregáció alatt a férfiak és a nők más-más gazdasági területen, szektorokban, foglalkozásokban 

való elhelyezkedését értjük.  

 

De gondolhatunk például az orvosi pályára, ahol a sebész és a nőgyógyász foglalkozást szinte 

kizárólag férfiak töltik be, nem véletlenül, hisz itt a legnagyobb az anyagi siker, míg a 

gyermekgyógyászok között túlnyomó többségben a nők vannak jelen, és itt anyagi sikerről igazán 

nem beszélhetünk.  

 

A nők ott képesek magasabb vezető állást betöltésére, ahol női beosztottak munkáját kell irányítaniuk, 

hiszen a társadalmi elvárások nehezen tűrik az „eredeti” szereposztás felrúgását.  
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A városban jelentős számú vállalkozás található. Az egyéni vállalkozások száma stabilnak mondható. 

Az elmúlt években jelentősen nőtt azon munkahelyek száma, ahol a foglalkoztatottak jelentős 

számban nők. Az új munkahelyek részben már pótolják a hosszú vegetálás után a városi 

foglalkoztatásban nagy múlttal rendelkező tradicionális szolnoki cégek bezárása miatt kieső 

munkahelyeket. Pozitívum, hogy az Ipari Park betelepülése miatt egyre növekszik az itt működő 

vállalkozások által alkalmazottak létszáma.  

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások  

 

A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, magánéletbeli feladatok 

és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik.   

  

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség szerint a nők foglalkoztathatósága a gyermekszám 

függvényében romlik, s ez összefügg az otthoni feladatok hagyományosan egyenlőtlen elosztásával 

is. A KSH felmérése megállapította, hogy a gyermeknevelési ellátást igénybe vevő nők szerint a 

munkába való visszatérést leginkább a munkáltató viszonyulása és a bölcsődei ellátás biztosítottsága 

befolyásolja.  

 

Bölcsődei ellátás  

 

Az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság bölcsődei intézményegységének 7 tagintézménye 624 

férőhelyen biztosítja a város bölcsődés korú kisgyermekeinek nevelését-gondozását. 

 

Bölcsődébe beírt gyermekek száma (fő) 

A naponta ténylegesen jelenlévő, illetve távollévő gyermekek számának összege 

 
A bölcsőde a 3 év alatti kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény. A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény kimondja:  

„42. § (1) A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli 

gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. 
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43. § (1) A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni 

ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban 

meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt 

szakszerű gondozást és nevelést.” 

 

A jogszabály alátámasztja és mintegy elvárásként meg is fogalmazza, hogy ez a két összetevő az 

alapja a színvonalas, a gyermekek és családok érdekeit szolgáló, azt tiszteletben tartó szolgáltatásnak. 

A bölcsőde a gyermek számára a biztonságot a kisgyermeknevelő személyi állandóságával, egyéni, 

differenciált bánásmóddal, valamint a tárgyi környezet, napirend kiszámíthatóságával nyújtja. 

 

A támogató szemléletű bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a 

kisgyermeket nevelő családok állnak. A Bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramja 

(továbbiakban Alapprogram) a családra, mint komplex rendszerre tekint, amelynek értelmében ez az 

ellátási forma nemcsak a kisgyermek nevelését-gondozását, hanem az egész család támogatását 

célozza meg. „A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, 

képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek 

saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei 

nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés 

elsődlegességének tiszteletét. 

 

A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széles körű 

értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet 

folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, 

szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási 

esélyeinek növeléséhez. (Alapprogram)  

 

Ennek érdekében a preventív tevékenységben, esélyegyenlőség biztosításában aktívan feladatokat 

vállal az Intézmény.  

 

A hátrányos helyzetű és periférián élő családok gyermekei esetében a hátrányok és 

következményeinek enyhítésére való törekvés, szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel, 

szakemberekkel együttműködve valósulhat meg hatékonyan. A valamely kisebbséghez tartozó 

gyermekek esetében még inkább fontos a nemzetiségi/etnikai hovatartozás tiszteletben tartása, az 

identitástudat kialakulásának segítése.  

 

Ezeknek az elveknek mentén a bölcsőde a kisgyermekek korának, egyéni fejlődési ritmusának 

megfelelően olyan nevelés-gondozást biztosít, amely a fizikai-érzelmi biztonság és jólét 

megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, kompetenciáinak figyelembevételével, 

változatos tapasztaltszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával támogatja a 

kisgyermekek egészséges, harmonikus fejlődését. 

 

A Búzaszem (Temető úti) tagintézménybe – területi elhelyezkedéséből adódóan-, nagyobb számban 

érkeznek hátrányos helyzetű gyermekek. A bölcsőde ezért olyan kiemelt szakmai célt választott, 

amely hozzásegítheti a kicsinyeket a hátrányok leküzdéséhez.  

A művészeti nevelés egyik elemét, az alkotást helyezték fókuszba. A 3 év alatti korosztály igényeihez 

igazodóan a napirendbe építve olyan tevékenységeket szerveznek, melynek során a gyermekek 

átélhetik az alkotás örömét. A rajzolás, festés, gyurmázás, tépés, ragasztás, fűzés különféle 

technikáinak próbálgatása során lehetőség nyílik a tapasztalatok szerzésére, mely által gazdagodik 
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fantáziájuk, kreativitásuk. Ezek az önkéntességre épülő tevékenységformák a játék mellett, a 

megismerő folyamatok fejlődését, a tanulást más formában teszik lehetővé a gyermek számára.  

Fontos az is, hogy a gyermekekkel foglalkozó szakemberek olyan kapcsolatba kerüljenek a családdal, 

hogy a rizikófaktorok és jelek időben felismerhetőek legyenek számukra. A gyermekekhez való 

szerető kötődésen kívül ezért utat kell találni a szülőkhöz is, hiszen ez az egyik legfontosabb 

kritériuma a prevenció, esetlegesen pedig a beavatkozás sikerességének. 

 

Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek, illetve családjuk megismerésére, 

tájékoztatására, a velük való kapcsolat kialakítására és fenntartására. Ehhez módszerként alkalmazzák 

a felvétel előtti „bölcsődekóstolgatókat”, családlátogatást, szülővel történő fokozatos beszoktatást.  

 

A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az anya, 

az apa vagy más családtag jelenléte biztonságot ad, segíti a kisgyermeknevelő és a gyermek között 

az érzelmi kötődés kialakulását, ezzel a gyengéd átmenetet, az új környezethez való alkalmazkodást. 

A szülővel történő fokozatos beszoktatás folyamata során a kisgyermeknevelő tovább építi a bizalmi 

kapcsolatot a szülővel és információt nyújt a bölcsődei nevelés tartalmáról és a kisgyermekfejlődés 

sajátosságairól. 

 

Fontos még megemlíteni a szülőkkel való napi személyes beszélgetést, amely a bölcsődei élet napi 

eseményeinek átadását szolgálja, és a bölcsődei családi programok szervezését. A teljesség igénye 

nélkül ez utóbbiból néhány: Kóstolóval egybekötött ételbemutató, játszódélután, kézműves délután, 

Gyermeknap.  

 

Attól, hogy a szülőknek nemcsak a jelenlétét biztosítják a bölcsődében, hanem érzéseiket, 

gondolataikat is befogadják, jól érzékelik, hogy érdeklődést mutatnak a családi programok iránt. Ezek 

a módszerek a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek vonatkozásában még 

inkább előtérbe kerülnek. 

 

Az alapfeladat ellátásán túl az Intézmény szolgáltatásokkal is támogatja a családokat, ilyen a 

játszócsoport, az időszakos gyermekfelügyelet, illetőleg a diétás étkeztetés. 

 

Összegezve az Intézmény legfontosabb célkitűzése megőrizni a bölcsődei ellátás értékeit, s hogy 

hatékonyan tudjon együttműködni mindazokkal az érintettekkel, akik az észlelő és jelzőrendszer 

működésében, illetve a napközbeni kisgyermekellátás biztosításában közvetve vagy közvetlenül 

szerepet vállalnak annak érdekében, hogy a bölcsődébe érkező valamennyi kisgyermek fejlődéséhez, 

személyiségének kibontakoztatásához családbarát légkörben, a számára legoptimálisabb módon 

tudjon hozzájárulni. 

 

Óvodai ellátás  

 

Az ingyenes és a kedvezményes étkezés biztosításával általánossá vált 3 éves korban történő óvodába 

kerülés és a rendszeres óvodába járás.  
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 Óvodai nevelés adatai (Szolnok) 

Év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsopor

tok száma - 
gyógypedagógi

ai neveléssel 
együtt (TS 

2401)  

Óvodai 
férőhelyek 

száma 
(gyógypedagó

giai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátás

i helyek 
száma 

(gyógypedagó
giai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2701) 

Óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

(gyógypedagó
giai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagóg

iai 
gyermekcsopo

rtok száma 
(TS 2501) 

2014 n.a. 102 2448 25 2223 1 

2015 n.a. 101 2437 26 2165 1 

2016 n.a. 100 2416 26 2092 1 

2017 n.a. 101 2524 27 2157 2 

2018 n.a. 100 2480 26 2250 2 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés      

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű ellátása integrált formában valamennyi óvodában 

biztosított. A feltételrendszer javulása, a csoportlétszámok csökkenése következtében már nem 

szükséges kis létszámú fejlesztő csoportok működtetése, a fejlesztésre szoruló gyerekek nevelése 

integráltan történik.  

 

 

Általános iskola 

 

Az Nkntv. értelmében az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az egész napos iskola fogalmát, 

mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni 

időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg. Az oktatás ilyen jellegű megszervezésének 

hagyományi vannak Szolnok városban így nem okozott problémát a jogszabálynak történő 

megfelelés.  
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Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma (Szolnok) 

Tanév 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános 
iskolások 

száma 

Napközis 
általános 

iskolai tanulók 
száma a 
nappali 

oktatásban 
(iskolaotthonos 

tanulókkal 
együtt) (TS 

1701) 

fő fő fő fő % 

2014/2015 2916 2753 5669 3736 65,90% 

2015/2016 2962 2749 5711 3634 63,63% 

2016/2017 2861 2700 5561 3643 65,51% 

2017/2018 2752 2756 5508 3413 61,96% 

2018/2019 2596 2813 5409 3407 62,99% 

2019/2020 n.a. n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      

A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban (Szolnok)   

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban (TS 2301) 

  

Fő 
  

2014/2015 656 
  

2015/2016 672 
  

2016/2017 713 
  

2017/2018 665 
  

2018/2019 694   

2019/2020 n.a. 
  

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok  
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A család- és nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani szükséges a 

gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a 

családtervezéssel összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló intézkedéseket.  

 

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja. 

Érdemes vizsgálni, hogy adott településen milyen módon történik ténylegesen a családtervezéssel, 

gyermekvállalással összefüggő ismeretek átadása, a védőnői szolgálaton kívül milyen más szerv 

segíti a mindennapokban a család-és nővédelmi gondozást. 

 

Városunkban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatalának 

Népegészségügyi Osztálya működteti a Családvédelmi Szolgálatot, melynek munkatársai egyéni és 

páros tanácsadás, valamint csoportfoglalkozások keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtják: 

 

I. Családtervezési tanácsadás 

• Gyermekvállalás 

Mi az, ami megtehető a leendő gyermek egészsége érdekében 

• Fogamzásgátlás 

Személyre szóló módszerek (előnyök, hátrányok, hatásmechanizmusok) 

• Felkészítés a nőgyógyászati és egyéb vizsgálatokra 

II. Ifjúsági tanácsadás 

• Egészséges életvezetés 

Felnőtté válás 

(test-lelki változások, önismeret, rizikótényezők, megelőzés) 

• Párválasztás-családalapítás 

(női, férfi szerepek, egymással szembeni elvárások, felelősség, szeretet, szerelem, a harmonikus 

párkapcsolat, a család szerepe, az élet tisztelete, védelme) 

• Fiatalkorúaknak házasságkötés előtti tanácsadás 

  III. Családvédelmi tanácsadás 

• Családtámogatási ellátási formák 

• Tanácsadás súlyos válságban lévő, a terhesség megszakítás gondolatával foglalkozó párok (nők) részére 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórházban a megye lakosságát érintően működő 

szakrendelés a Család és Nővédelmi Tanácsadó, mely az alábbi feladatokat látja el: 

 

- Általános nőgyógyászati szakrendelés: rákszűrés, fogamzásgátlás, IUD felhelyezés, ellenőrzés,  

kenetvétel, műtéti előjegyzés és kivizsgálás. 

- Klimax szakrendelés: aktuális vizsgálatok kérése, labor, mammográfia, DEXA, egyéb kiegészítő 

vizsgálatok. 

- Gyermeknőgyógyászat, manuális vizsgálat, UH, labor. 

- Osteoporosis szakrendelés: eredmények kiértékelése, szükség esetén terápia beállítása, kiegészítő 

vizsgálatok. 

- Genetikai Tanácsadás. családfa felvétele után szóbeli tanácsok, javaslatok, szükség esetén. genetikai 

centrumba utalás, UH gondozás 
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- Nőgyógyászati Endokrin rendelés: meddőségi kivizsgálás, cikluszavarok kivizsgálása.  

- Spermalabor: saját nőgyógyászuk által elrendelt meddőségi kivizsgálás részeként. 

 

Az OFA Nonprofit Kft. valósítja meg a GINOP 5.3.13-20 projektet, a Kisgyermeket nevelő szülők 

képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása címmel. 

 

5.3  A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények között egyértelműen 

a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok.  A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, 

az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami 

az áldozat számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a 

segítségnyújtást.    

 

Mind a nyugati, mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy élt valaha olyan 

kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább súlyosbítja, 

hogy a testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki erőszakban élő nők száma ennél jóval 

magasabb.  

  

A családon belüli bántalmazás és hozzátartozók közötti erőszak esetén a 2009. évi LXXII. törvény a 

hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról eljárásrend alapján az – 

jogszabályban nevesített - intézmények jeleznek a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, 

ezen túl a rendőrségen az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése kezdeményezhető.  

 

Állami segítségnyújtás a családon belüli erőszak áldozatai számára 

 

A családon belüli erőszak áldozatai számára az állam által biztosított és igénybe vehető 

szolgáltatások: 

Megelőzést segítő szolgáltatások 

 

Kríziskezelő ambulanciák 

 

Az országban regionális szinten működnek kríziskezelő ambulanciák. Céljuk a mihamarabbi 

segítségnyújtás, a problémák rendezése még az erőszakos megnyilvánulások eszkalálódása előtt. Az 

ambulanciákon jogász, pszichológus, szociális munkás szakemberek segítik az áldozatokat. Az 

ambulanciák személyesen vagy akár telefonon, emailen keresztül is elérhetőek és felkereshetők. 

Szolgáltatásaikat anonim módon is igénybe lehet venni. Szolnok városi elérhetősége: 

Telefon: + 36-30-305-2919 Email: szolnok.krizisambulancia@segelyszervezet.hu 

 

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat 

 

A telefonszolgálat a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak nyújt információt és 

telefonos tanácsadást, akut krízishelyzetben pedig segíti az áldozatokat biztonságos, a bántalmazótól 

vagy kizsákmányolótól védett helyre való menekülésben. Jelzéssel élhet kiskorú vagy gondnokolt 

veszélyeztetése, bántalmazása miatt az illetékes család és gyermekjóléti szolgálat felé. 

Telefonszám: +36-80-20-55-20 (Ingyenesen és anonim módon hívható a nap 24 órájában) 

 

 

mailto:szolnok.krizisambulancia@segelyszervezet.hu
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Krízisközpontok 

 

Azon áldozatok számára, akik a bántalmazás miatt otthonuk elhagyására kényszerültek, 

krízisközpontok biztosítanak szállást és komplex szolgáltatást. A krízisközpontokban szakemberek 

(jogász, pszichológiai segítő, szociális munkás) segítik a munkát. Biztosítják a védett elhelyezést és 

szükség szerint a teljeskörű fizikai ellátást. A központok jellemzően 6 férőhelyesek és maximum 4 

hetet tölthetnek ott az áldozatok. 

 

Titkos menedékházak 

 

A titkos menedékházak a kapcsolati erőszak súlyos formáit elszenvedő, életveszélyben lévő 

áldozatait fogadják. A biztosított szolgáltatások megegyeznek a krízisközpont szolgáltatásaival, a 

védelem a titkos menedékházak esetében azonban még hangsúlyosabb. A titkos menedékházak 

jellemzően 18 férőhelyesek és az áldozatok hosszabb időt tölthetnek ezeken a helyeken, mint a 

krízisközpontokban, ugyanis itt a maximum ellátási idő 6 hónap. 

 

Társadalmi reintegrációt segítő szolgáltatások 

 

Félutas-házak 

 

A félutas-házak célja az áldozatok társadalmi reintegrációja. Maximum 5 évig biztosítanak lakhatási 

lehetőséget, önálló életvitel kialakítására alkalmas 4 férőhelyes ingatlanokban. A félutas-házakban 

emellett szakmai (főként jogi és pszichológiai) segítséget is nyújtanak a lakóknak. 

 

Áldozatsegítés 

 
Az állami áldozatsegítési szervezetrendszer több pilléren nyugszik: ezek többek között a területi 
áldozatsegítő szolgálat részeit képező fővárosi és megyei kormányhivatalok, az Igazságügy 
Minisztérium, az általa működtetett Áldozatsegítő Központok, illetve az Áldozatsegítő Vonal. 

Megyei (fővárosi) kormányhivatalokban működő területi áldozatsegítő szolgálatok 

 
A megyei (fővárosi) kormányhivatalokban működő területi áldozatsegítő szolgálatok többféle 
szolgáltatást is nyújtanak az áldozatok, így a családon belüli erőszak áldozatai számára is. 

▪ Érdekérvényesítés elősegítése keretében a szolgálatok főként tájékoztatást, jogi tanácsot, 
érzelmi segítséget nyújtanak az áldozatoknak. 

▪ Azonnali pénzügyi segítséget is igénybe vehetnek az áldozatok a bűncselekményt követő 
rövid időn belül kialakult krízishelyzet orvoslására. A segély nyújtása méltányossági 
döntéssel, a szociális rászorultság vizsgálata nélkül állapítható meg az áldozatok részére, 
melynek összege maximalizált (2021-ben: 158.168,- Ft) és csak meghatározott célra 
(élelmezés, lakhatás, ruházkodás, utazás, gyógyászat, kegyelet) adható. 

▪ Az áldozati státusz igazolása keretében a szolgálatok az áldozat kérelmére vagy hivatalból 
hatósági bizonyítványt állítanak ki, mellyel igénybe vehetők kedvezményesen a jogi 
segítségnyújtó szolgálat támogatásai és más hatóságok előtt is felhasználható az igazolás. 

▪ A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatai állami 
kárenyhítést igényelhetnek a felmerült vagyoni káruk (teljes, vagy részbeni) 
megtérítésére, illetve enyhítésére. Mellettük a közeli hozzátartozóik, eltartottjaik, és azok 
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is jogosultak lehetnek a kárenyhítésre, akik az elhunyt sértett eltemettetéséről 
gondoskodtak. Az állami kárenyhítés maximális összege 2021-ben: 2.372.520,- Ft. 
 
 
 

Áldozatsegítő Központ 

 

Az Önkormányzat 2021. évben együttműködési megállapodást kötött az Igazságügyi 

Minisztériummal Áldozatsegítő Központ működtetésére, áldozatsegítési és áldozatvédelmi 

tevékenységgel összefüggő feladataik eredményes megvalósítása, a bűncselekmény, illetve a tulajdon 

elleni szabálysértés áldozatainak okozott társadalmi, erkölcsi, anyagi és érzelmi sérelem enyhítésének 

fokozottabb elősegítése érdekében. Az Áldozatsegítő Központ tájékoztatás, pszichológiai segítség 

nyújtása mellett pénzügyi segélyt nyújt a rendkívüli kiadásokra, az egyensúlyi helyzet visszaállítása 

és a továbblépés érdekében. 

Áldozatsegítő vonal 

 

A hívó az egyedi élethelyzetéhez illeszkedő tájékoztatást, tanácsadást kap a büntetőeljárásbeli 

jogairól és kötelezettségeiről, a részére nyújtható támogatások fajtáiról, az igénylés feltételeiről, a 

számára leginkább megfelelő probléma megoldási lehetőségekről. Telefonszám: +36-80-225-

225 (éjjel-nappal ingyenesen hívható) weboldal: https://vansegitseg.hu/ 

 

5.4 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások  

 

Szolnoki Családok Átmeneti Otthona  

 

Az Családok Átmeneti Otthona a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és Szolnok Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával létrejött ellátási szerződés alapján működik 2001. év óta.  

 

A családok átmeneti otthona a  Gyvt. alapján személyes gondoskodást nyújtó, gyermekek átmeneti 

gondozását biztosító gyermekjóléti alapellátás, amely: 

-  biztosítja a szülő számára, a gyermekével együttes lakhatást, és szükség szerinti teljes körű 

ellátást,  

- közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének rendezésében. 

 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ Szolnok a következő 

szolgáltatásokat biztosítja a városban: 

 

- A Családok Átmeneti Otthona 40 (gyermek és felnőtt együttesen) férőhellyel rendelkezik. Az 

intézmény országos befogadási illetékességű, az elhelyezés 12 hónapra szól, ami szükség esetén, 

tanév végéig 6 hónappal meghosszabbítható. A Családok Átmeneti Otthona teljeskörű felújítása 

2020-ban lezárult, így modern épületben kerülnek elhelyezésre a családok. 

- Krízisközpont mely a kapcsolati erőszak elől menekülő krízishelyzetbe került bántalmazott egyének 

és családok elhelyezésében és ügyeik intézésében nyújt segítséget. 

-  Regionális Krízisambulancia: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2018 januárjától létrehozta 

a régiós illetékességű Krízisambulanciát, mely a kapcsolati erőszak áldozatainak, családtagjaiknak, 

https://vansegitseg.hu/
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és a bántalmazottakkal (nőkkel és férfiakkal egyaránt) foglalkozó szakembereknek nyújt segítséget, 

szociális-, jogi-, pszichológiai tanácsadások keretében. 

 

Az ambulancia feladata a kapcsolati erőszak kezelésében közreműködő szakemberek és 

ellátórendszerek koordinációja is.  

 

Egyéb segélyprogramok:  

 

A Segélyszervezet számos szolgáltatásával segíti a városban élő hátrányos helyzetű családokat. 

Iskolakezdési és óvodai kezdőcsomagot biztosít a rászoruló gyerekeknek, fejlesztő szakembereket 

biztosít részképesség nehézségekkel küzdő családok számára, valamint napközi táborokkal segíti a 

gyerekek nyári szabadidő etöltését. 

 

5.5 A nők szerepe a helyi közéletben  

  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésében, a jelenlegi ciklusban 18 képviselő között 1 nő foglal 

helyet.    

  

Az önkormányzati hivatalban és a városi intézményekben azonban többségében női alkalmazottakat 

foglalkoztatnak. A Polgármesteri Hivatalban a vezetők 64,2%-ban a női nemhez tartoznak. A 

gyermekes munkavállalók száma viszonylag magas 61%.  

 

 

5.6. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A krízishelyzetbe került családok segítése nem 

teljes körű, lakhatásuk, életvitelük bizonytalan, 

lehetőségeik beszűkültek.  

Többnyire krízishelyzetbe került, 

többgyermeket egyedül nevelő nők szorulnak 

segítségre. A Családok Átmeneti Otthona 

további férőhelyekkel bővült, a szolgáltatást 

azonban sokan kívánják igénybe venni. További 

prevenciós szolgáltatásokkal ösztönözni kell a 

családokat a továbblépésre.    
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Magas azon nők száma, akik a családon belüli 

erőszak áldozataivá válnak.  

Felvilágosítással, az ellátások erősítésével, az 

érdekképviseleti szervek közreműködésével 

csökkenteni kell az áldozattá válás esélyeit, 

lehetőségeit. 

A már meglévő kapcsolatok további erősítésével 

segíteni kell a családon belüli erőszak korai 

felismerését, megelőzését és az áldozatok 

tájékoztatását. 

A nők foglalkoztatási helyzetének további 

javítása szükséges. Az alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkező nők, főként alulfizetett, 

alacsony presztízsű állásokban, vagy közmunka 

programokban tudnak elhelyezkedni. Az alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkezők nagyobb 

arányban kerülnek munkakereső státuszba.  

 

 

Javítani kell a nők számára a munkaerő-piaci 

szolgáltatásokhoz, képzési -átképzési 

lehetőségekhez való hozzáférés lehetőségét, 

ösztönözni kell a részmunkaidős foglalkoztatást. 

A családon belüli erőszak és áldozattá válás elleni 

küzdelem területén meg kell vizsgálni a 

kapcsolati erőszak elleni városi szintű fellépés 

lehetőségét. 

A témában érintett állami, önkormányzati, illetve 

civil szervezetek bevonásával meg kell vizsgálni 

a kapcsolati erőszak elleni városi szintű fellépés 

lehetőségeit, feltételeit, együttműködési formáit. 

 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

A demográfiai öregedés ténye a modern társadalmakban ma már széles körben ismert jelenség. Az 

Európai Unió országaiban – a rosszabb mutatókkal rendelkező újonnan csatlakozott tagállamokat is 

beleértve – rohamosan növekszik az időskorúak száma és aránya. A 65 évnél idősebb lakosság aránya 

2016-ban 19,2% volt, 0,3%-al magasabb az előző évi rátától. A demográfiai előbecslések szerint 

2060-ra a 65 év felettiek aránya eléri a 29%-ot, ezt követően a növekedés lelassul, de az idősek aránya 

továbbra is magas marad a népességben. 2080-ra 29,2%-os lehet a 65 év feletti népesség aránya.  

 

Az időskorú népesség összetételében is jelentős változásokra lehet számítani. A 80 év feletti idősek 

2020. évi 5,9%-os népességen belüli rátája 2060-ra megkétszereződhet és eléri a 12,1%-ot 

(EUROSTAT, 2017). 

 

Az Európai Unió tagállamainak többségében 2019-ről 2020-ra csökkent a születéskor várható 

élettartam (Eurostat). Az elemzők szerint, az 1960-as évektől kezdve évtizedenként átlagosan két 

évvel nőtt a várható élettartam, az utóbbi időszakban azonban leginkább stagnálás, illetve csökkenés 

látszik, és ezt felerősítette a 2020-ban kitört koronavírus-járvány. 

 

A vizsgált országok közül a leginkább Spanyolországban csökkent a várható élettartam, 1,6 évvel, 

majd Bulgária (1,5 év), Litvánia, Lengyelország és Románia (egyaránt 1,4 év) következik. A skála 

https://24.hu/kulfold/2021/03/18/koronavirus-halalozas-europai-unio-magyarorszag-2020/
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másik végén Dánia és Finnország áll, 2020-ban mindkét országban egy kicsit (0,1 évvel) nőtt a várható 

élettartam, Lettországban és Cipruson pedig stagnált. 

 

A közép-európai régióban a többi országhoz hasonlóan szintén csökkent a várható élettartam, 

nagyjából hasonló arányban. Magyarországon ez az érték 2019-ben 76,5 év volt, 2020-ban már csak 

75,7 – és ebben nincs benne a járvány 2021-es harmadik hulláma, amely cikkünk írásáig több mint 

tízezer halálos áldozatot követelt. 

 

A visegrádi országok, illetve Románia közül tavaly Csehországban volt a legmagasabb a születéskor 

várható élettartam (78,3 év), de ez is egy évvel kevesebb, mint 2019-ben. Romániában majdnem négy 

évvel rövidebb ideig élnek az emberek, ráadásul ez az érték egy kicsivel még alacsonyabb is, mint 

2010-ben. 

 

 

A régió és a többi EU-s ország közötti különbséget jól jelzi, hogy 2019-ben Magyarországon és 

Romániában az uniós átlagnál 5-6 évvel volt alacsonyabb a várható élettartam. 

 

A népszámlálási adatok alapján megállapítható, hogy Magyarországon folyamatosan növekszik az 

időkorúak népességen belüli aránya. Ez az öregedési folyamat azonban csak a legutóbbi évtizedekben 

értékelhető kifejezetten negatív tendenciaként. Az elmúlt évtizedekben jelentősen növekedett az 

átlagos élettartam, ugyanakkor folyamatosan és erőteljesen romlottak a termékenységi mutatók. A 

halálozások számának alakulása és a termékenység csökkenése együttesen jelentősen módosította a 

korstruktúrát.  

 

A legutóbbi évtizedekben Magyarország népességfejlődésében a negatív tendenciák váltak 

dominánssá. A kedvezőtlen folyamatban egyre nagyobb szerepe van annak, hogy magas létszámú női 

korosztályok közelítették meg, illetve hagyták el a szülőképes kor felső határát, ugyanakkor a 

szülőképes korba lépett nők korcsoportjai alacsony létszámúak, ami kedvezőtlenül befolyásolja a 

születések számát. A népességcsökkenés a fiatal korosztályok létszámának csökkenéséből ered.  

 

 

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

trendek stb.) 

 

Az időskorú népesség esélyegyenlőségi problémáinak fontossága 

 

Az esélyegyenlőség a társadalmi stabilitás egyik alappillére. Az Alaptörvény, valamint az Ebktv. 

alapján a korcsoportok esélyegyenlőségének megteremtését jelenti az életkorral létrejövő 

egyenlőtlenségek mérséklése, a hátrányos megkülönböztetés megakadályozása a társadalompolitika 

eszközeivel.   Egy ország, egy társadalom civilizáltságának egyik mutatója az, hogyan bánik idős 

lakosságával. 

Magyarországon még nem sikerült felszámolni az idősekkel szembeni diszkriminációt, ami 

megmutatkozik mind a munkaerő-piacon, mind pedig egyes pénzügyi szolgáltatások 

igénybevételénél, pl. biztosítási díjtételek meghatározásakor, vagy hitelek nyújtásánál, de esetenként 

az egészségügyi ellátásban is érzékelhető az időseket érő hátrányos megkülönböztetés.   
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Az időskorú népesség, mint szavazóbázis a politikai rendszer egyik növekvő fontosságú eleme, az 

időspolitika ebből a szempontból is jelentős. Demográfiai szempontból meghatározó az az évtizedek 

óta tartó folyamat, hogy a népesség egyre nagyobb hányadát alkotják az idősek. 

Az időskorú népesség arányának növekedése nagy kihívást jelent valamennyi európai országban, így 

hazánkban is az egészségügyi és szociális ellátórendszer, ezen belül a nyugdíjrendszer 

fenntarthatósága szempontjából.  

 

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves) 

 

 

 

Az egészségügyi és szociális rendszer fenntartható működését segíti elő az aktív öregkor, az időskori 

szociális kirekesztődés csökkentése, az idősek esélyegyenlőségének növelése.  

 

Az idősek esélyegyenlősége függ a generációk közötti szolidaritás alakulásától is. Az idősek, a 

nyugdíjasok jelentősen segítik gyermekeiket még családalapításuk után is, nem csupán az unokák 

gondozásában, hanem a fiatal családok megélhetésében, a munkanélküliséggel, válással, stb. együtt 

járó válsághelyzetek átvészelésében.  Ezt a feladatot az idősebb nemzedék csak akkor tudja ellátni, ha 

viszonylagosan stabil társadalmi helyzettel rendelkezik. Másfelől a gyermekek, a leszármazottak 

jelentős szerepet játszanak az idősek szociális izolálódásának mérséklésében, az egészségükben 

megrokkant szülők gondozásában és segítésében. Ezt a feladatot azonban a szülőktől távol élő fiatalok 

nem tudják ellátni, ezért az önkormányzati szociális intézményrendszerre jelentős feladatok hárulnak 

abban, hogy a magukra maradott idős embereknek is esélyük legyen a koruk és egészségi állapotuk 

korlátai között a lehető legjobb életminőség elérésére.  
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Az idősek esélyegyenlőségének megteremtése nem csupán karitatív szempontból fontos, hanem a 

gazdaság, a munkaerő-piac kiegyensúlyozott működése szempontjából is. Az idősek foglalkoztatási 

helyzetének javításával enyhülhet a szociális ellátórendszerre ható nyomás, tovább hasznosulhatnak 

az idősebb munkavállalók élet-és munkatapasztalatai, miközben az idősek életkörülményei is 

javulhatnak.  

 

Az idősek jövedelmi és fogyasztási viszonyai jelentősen hatnak a belső piacra, és így a gazdasági 

növekedésre is.   

 

Szolnok hosszú távú városfejlesztési koncepciója meghatározza az önkormányzat, versenyszféra, civil 

szféra lehetőségeit, felelősségét a helyi társadalom, a városfejlesztés tekintetében. A hosszú távú 

városfejlesztési koncepció, az Integrált Városfejlesztési stratégia, a fenntartható fejlődés programja, a 

gazdasági program koherens egymásra épülésén túl a humán közszolgáltatások ágazati koncepciói 

teremtik meg a tevékenységi kereteket. 

 

Az alábbi ábra mutatja azt a gazdag koncepciórendszert, amely mentén éves cselekvési tervekre 

bontva fejlesztjük folyamatosan Szolnokon a helyi társadalmat. 

 

 

 
 

 

A koncepcióknak számos metszéspontja van, egymással szorosan összefüggenek, így 

együttműködéseket generálva a városban, térségben. 

 

Szolnok népessége szintén elöregedő korstruktúrájú. Társadalmán belül megfigyelhető az időskorúak 

számának emelkedése és a fiatalok számának együttes csökkenése. 
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 Szolnok lakónépessége korcsoport szerinti megoszlásban 

(Forrás: önkormányzati személy- és lakcímnyilvántartás) 

 

 

 
 

Az Európai Unióban az átlagéletkor 2014-ben 42,2 év volt. (Forrás: Az Európai Unió - Tények és 

adatok, www.consilium.europa.eu; új adat azóta nem áll rendelkezésre). 2060-ra ez a szám 47, 2 évre 

emelkedik. Néhány éven belül Európa munkaképes korú népességének aránya csökken, míg a 65 éves 

és annál idősebb lakosság számának évenkénti növekedése továbbra is elérheti a csaknem kétmillió 

főt. 2060-ra minden két munkaképes korú személyre egy idős személy juthat majd. A népesség 

öregedése sürgető kihívásokat jelent a munkaerőpiaci és egészségügyi rendszer, valamint a nyugdíjba 

vonulás utáni életszínvonal tekintetében. 

 

Mindezért feladatunk elősegíteni az idősek egészségének megőrzését, minél több munkalehetőség 

teremtését, valamint hozzájárulni ahhoz, hogy az idősek a lehető legtovább maradjanak közösségük 

tevékeny tagjai, és olyan környezetben éljenek, amely nem a másoktól való függőséget jelenti.  
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Az esélyegyenlőség elsősorban az egyenlő hozzáférés azonos módon való biztosítását (más szóval az 

egyenlő bánásmódot) jelenti. Az egyenlő esélyek biztosítása ezen túlmutat, azt mondja ki, hogy a 

valódi esélyegyenlőség létrejöttéhez szükséges olyan feltételek megteremtése, melyek nemcsak 

látszatra, hanem eszközökkel támogatottan teremtik meg a hozzáférést.  

 

Amikor az esélyegyenlőség téma szóba kerül, a legtöbben nem gondolnak az idősekre, mint hátrányos 

megkülönböztetést elszenvedő egyik célcsoportra. Az emberi jogi normák térnyerésével 

párhuzamosan az esélyegyenlőségi szempontok fokozatosan kerültek középpontba, velük együtt az 

életkor alapú diszkrimináció is. 

 

Az európai jogalkotásban az idősebb személyek csak 1987-ben, illetve 1989-ben szerepeltek először 

úgy, mint a közösségi cselekvés célcsoportja. Az idős csoportokra vonatkozóan külön törvényi 

szabályozás nincs. Az Ebktv. azonban nevesíti és tiltja az életkor alapú diszkriminációt. 

Magyarország 2009-ben kidolgozta a 2009-2034-ig terjedő időszakra szóló Idősügyi Stratégiáját. 

 

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 erősítés  

▪ 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, 

▪ az idősödési folyamat „menedzsmentjének” elterjesztése már a fiatalkorban, 

▪ a társadalmi szemléletváltás mind a gazdasági, mind az idősödés társadalmi megítélését 

és megélését illetően. 

 

Az időskor felosztása életkor szerint:  

 

▪ 60–74 év közöttiek az idősödők,  

▪ 75–89 évesek az idősek, 

▪ 90 év fölötti személyek a nagyon idősek –„aggok”.  

 

Az idősekkel szembeni diszkrimináció  

 

Az idős korosztály egyre növekvő aránya miatt a velük szembeni diszkrimináció is növekszik. 

A hátrányos megkülönböztetés többféle formában nyilvánulhat meg: 

▪ Nyelvi 

▪ Lakóhelyi 

▪ Családon belüli 

▪ Mediális és gazdasági 

▪ Munkahelyi  
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Szolnok városban 2021. júniusában 2013 fő regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván, amelyből 630 fő 

az 50 év feletti regisztráltak száma. Az álláskeresők 31 %- át teszik ki az 50 év felettiek, tehát a munkát 

keresők 1/3- a 50 év feletti Szolnokon. A város relatív mutatója (regisztrált álláskeresők száma a 

munkavállalási korú népességhez (15-64 év) viszonyítva) 4,4 %, amely a megyei 6,1 % alatt van és 

megközelíti az országos 4,1 %- ot. Az Európai Uniós forrásból nyújtható támogatásoknál külön 

célcsoportot képez ez a korosztály, ezzel is ösztönözve a munkáltatókat, hogy a nyugdíjhoz közelebb 

álló korosztályt foglalkoztassa. 

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma (Szolnok) 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2014 8189 13007 21196 

2015 7895 12867 20762 

2016 7835 12767 20602 

2017 7709 12628 20337 

2018 7618 12606 20224 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Az elhelyezkedési nehézséggel bíró, 50 év feletti munkavállalók számára is lehetőség van a különböző 

közfoglalkoztatási programokban való részvételre. Ezzel átmeneti segítséget biztosítva a nyílt 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedésig tartó időszakra. 

 

A munkavállalók számára lehetőség van elektronikus formában is álláskeresésre. Az interneten 

elérhető www.munka.hu és a www.karrierm.hu portálokon lehetőségük van álláskeresőként történő 

regisztrációra illetve az ott lévő állásajánlatok közvetlen megismerésére. 

 

A városi idősügyi szervezetek részéről problémaként fogalmazódott meg, hogy a nyugdíj előtt álló 

idősek azzal szembesülnek, hogy jelenlegi bérüket a 2014-es minimálbérből számítják. Indokoltnak 

tartják, hogy a számítást a mindenkori minimálbérhez igazítva végezzék. 

 

Az idősügyi szervezetek részéről érkezett javaslat az is, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert váltsa fel a 

vegyes indexálású nyugdíjszámítási forma, továbbá, hogy a 13. havi nyugdíj – amelyet szívesen 

fogadnak – épüljön be évente az alapnyugdíjba, illetve az esetleges egyéb egyszeri juttatások sávos 

elosztásban kerüljenek megítélésre. 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen). A 

tevékeny időskorra vonatkozóan mérhető, elemzésre alkalmas adatokkal nem rendelkezünk. 

 

 Önkéntesség 

 

Az idősek társadalomban való részvételét, munkavégzését jelentősen elősegíti az önkormányzat 

támogatásával 2010 márciusa óta működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum. A  

2015-2020 között regisztrált önkéntesek számát az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

 

 

ÉLETKOR FŐ 

80 fölött 4 

70-79 16 

61-70 155 

51-60 189 

41-50 225 

31-40 142 

20-30 142 

14-19 59 

14 alatt 0 

ÖSSZESEN 932 

 

Az önkéntesek közül az 51-60 év közöttiek által végzett önkéntes tevékenységek leginkább: Civil 

Kavalkád segítése, társadalmi felelősségvállalással és adományozással kapcsolatos tevékenységek, 

Kárpát-medencei Civil Konferencia segítése, II. Nemzetközi Civil Konferencia segítése.. 

A 60 év feletti önkéntesek leggyakoribb tevékenységei:  Campus Hangverseny – ruhatáros, Aba-

Novák Agóra Kulturális Központ – ruhatáros, XVIII. Nemzetközi Borverseny – segítő, Verseghy 
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Ferenc Könyvtár – kutatómunka, Bereczki Máté Gazdakör Közgyűlés – segítő, Kelet-Magyarországi 

Szépkorúak Akadémiája – regisztrátor és ruhatáros, karácsonyi élelmiszergyűjtés, szünidei 

gyermekétkeztetés, ruhaválogatás. 

A 20-59 év közötti önkéntesek legfőbb tevékenységei: Coop futás – vízosztás, Farsangi Játszóház – 

fánk kínálás, Megavers – eligazítás, Családi Egészségnap – segítő, Szolnok napja – ruhatár, 

Múzeumok Éjszakája – segítő, Civil Véradás – segítő, karácsonyi élelmiszergyűjtés, szünidei 

gyermekétkeztetés, ruhaválogatás. 

Emellett a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének tagjai 

rendszeresen végeznek kiállítás őrzést az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. 

Senior Színház, Generációs Színház 

A tevékeny időskorhoz, és az idősekkel kapcsolatos társadalmi szemlélet formálásához jelentősen 

hozzájárul az évek óta működő  Senior Színház és Generációs Színház tevékenysége.  

 

Bűnmegelőzési Kortárs Segítő Képzés 

 

2014-tőlszervezi a Szolnoki Rendőrkapitányság. A programra minden évben számos személy 

jelentkezik a városban működő idősügyi civil szervezetek, valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása Egyesített Szociális Intézmény ellátottjai közül.  

Az „Időskorban is fő a biztonság” címet viselő eseménysorozat keretében az előadások mellett 

érzékenyítő tréningen, vagyonvédelmi és baleset-megelőzési versenyen, tanulságos színházi előadás 

keretében szerezhettek hasznos információt a résztvevők. A szépkorúakkal a Rendőrség folyamatosan  

kapcsolatot tart, mint kortársaikat segítő személyekkel. 

 

Az élethosszig tartó tanulást segítik elő a városunkban évek óta térítésmentesen megvalósuló 

informatikai jártasságot, hasznos és biztonságos internethasználatot elősegítő képzések, a Kelet-

Magyarországi Szépkorúak Akadémiája, és az Egészségügyi Kisakadémia program, melyek 

bemutatására a későbbi fejezetekben kerül sor. 

 

Generációs párok 

 

A Szolnok Városi Civil Tanács tagjai és a civil kerekasztalok vezetői közül többen csatlakoztak ahhoz 

a kezdeményezéshez, melynek célja a civil szervezetek önszerveződésének fenntartása a fiatalabb 

generáció képviselőjének bevonásán keresztül. 

 

Önként az idősekért 

 

Az idősek önkéntessége mellett az idősekért fiatalok által végzett önkéntes munka, valamint a 

generációk közötti szolidaritás kifejezése is említésre méltó hagyományokra tekint vissza 

városunkban. A Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület által koordinált, illetve 

megszervezett „Szeretethíd”, „72 óra kompromisszum nélkül”, „Szer-telen 24 óra”, illetve a „48 óra 

szeretetben” elnevezésű önkéntes rendezvényeken résztvevő fiatalok rendszeresen látogatást tesznek 

és műsort adnak idősek otthonaiban élő személyeknek, valamint takarítási, kert- és udvarrendezési 

feladatokat vállalnak egyedül élő szépkorú lakosoknál. A programok megvalósításához az 

önkormányzat erkölcsi és anyagi támogatást egyaránt nyújt. 

 

„Adj egy órát az aktív időskorért!” 
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A Szolnok Városi Civil Tanács a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház szakmai támogatásával 

indította el kezdeményezését, melynek keretében a Civil Tanács tagjai a Vízpart krt-i Idősek 

Otthonában önkéntes felajánlásként különböző – főleg kulturális - programokkal színesítik az 

ellátottak hétköznapjait. A kezdeményezéssel a Civil Tanács az Önkéntesség Magyarországi Évének 

tematikus hónapjához is szeretne csatlakozni az őszi időszakban. 

 

c) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk annak létezésére.  

Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-

piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik 

el őket.  

 

Ennek alapján, ha a helyi, vagy területileg illetékes munkaügyi központtól arról kérünk adatokat, hogy 

hány fő regisztrált munkanélküli van az adott településen és ezek közül hányan 55 év felettiek, illetve 

a tartós munkanélküliek között mekkora az 55 év felettiek aránya, és az adatok alapján az arányok az 

idősebb korosztály felé tolódnak el, állíthatjuk, hogy őket jobban érinti a foglalkoztatás terén fellépő 

hátrányos megkülönböztetés.  

 

- A hazai munkaerő-piaci sajátosságok okán már a 45 éven felüliek is szeniorokként kezelendők. 

- Az életkori csoportok pontos meghatározása korántsem egyszerű kérdés. Fontos hangsúlyozni, 

hogy az idősebb korosztály alsó határa nem esik egybe a nyugdíjba vonulási korhatárral (a nők 

nyugdíjkorhatára alacsonyabb). 

- Az öregkor jogi meghatározása arra az életkorra vonatkozik, amikor az emberek visszavonulnak 

a munkától, és olyan sajátos jóléti szolgáltatásokra tarthatnak igényt, mint a nyugdíj. 

- Az elmúlt 15 évben lassú, de egyenletes növekedés figyelhető meg az idős korosztályban. A 

nemek közötti arány, minél idősebb korosztályt vizsgálunk, annál nagyobb a nők aránya.  

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

Önkormányzatunk idősügyet érintő döntéshozatalában és a döntések végrehajtásában elsődleges 

szempont az idősekkel kapcsolatos társadalmi szemlélet formálása, a szépkorúak társadalmi 

integrációjának elősegítése. 

 

Célunk, hogy - az idősekért, illetve az idősekkel folytatott munkánkkal, a velük való folyamatos 

kapcsolattartással, valamint az aktív idősödés és a generációk közötti szolidaritás helyi szintű 

megvalósításával - az idős emberek által hordozott értékek felhasználásának, átörökítésének 

elsődleges közvetítői, mozgatórugói legyünk. 

 

Szolnok Megyei Jogú Város területén 2019. október 1. napjától a Volánbusz Zrt. látja el az autóbusszal 

végzett közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási közfeladatokat, mint a KMKK Középkelet-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt. jogutódja. 

 

A város helyi autóbusz-állományának mintegy 73,6 %-át alacsony padlós kivitelű járművek adják, 

melyek száma a jövőben növekedni fog és várhatóan még a 2021-es évben meghaladja a járműpark 
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80%-át a számuk. Az autóbuszok döntő többsége lehajtható rámpával is rendelkezik, így a 

mozgássérült utazóközönség akadálymentesen közlekedhet. 

 

Szolnok város autóbusszal történő közösségi közlekedését egy dinamikus forgalomirányítási rendszer 

is segíti, amely mind az autóbuszokon, mind pedig a közösségi közlekedés által érintett főbb útvonalak 

utasváró-helyein valós idejű hangalapú tájékoztatást nyújt az utasoknak a járművek érkezési idejére, 

valamint útirányára vonatkozóan. 

2021-ben a Volán buszpark megújulásának eredményeként 18 darab környezetkímélő, modern belső 

kialakítású, légkondícionált utasszállító jármű áll hadrendbe a megye útjain. 

 

A 75 utas szállítására alkalmas valamennyi autóbusz légkondicionált, és rendelkezik elektronikus 

utastájékoztatási rendszerrel, fedélzeti kamerarendszerrel, kerekesszék és babakocsi elhelyezésére 

kialakított speciális férőhellyel és a felszállást segítő rámpával, valamint üléspáronként 1 USB 

csatlakozási lehetőséggel. A minél kevesebb károsanyag kibocsátásával járó, hatékony és biztonságos 

üzemeltetés érdekében EURO6 előírásoknak megfelelő dízelmotor hajtja őket. 

A járművekkel Szolnok – Jászberény, Jászberény – Gyöngyös, Jászberény – Farmos, Jászberény – 

Hatvan, Jászberény – Szentmártonkáta, Szolnok – Kisújszállás, Szolnok – Tiszafüred, Karcag – 

Abádszalók, Karcag – Tiszafüred, Tiszafüred – Nagyiván, Tiszafüred – Tiszaroff, Kisújszállás – 

Mezőtúr autóbuszvonalakon találkozhatnak az utasok. 

Júniusban összesen 10 darab MAN MAN Lion’s City GL A23 típusú csuklós járművet állított 

forgalomba a Volán a szolnoki és jászapáti telephelyeken. A mostani beszerzésnek köszönhetően 

újabb 18 darab környezetkímélő, kényelmes és korszerű jármű áll forgalomba a megye útjain.  

Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes járműállománya is megújul az új járműveknek köszönhetően, 

életkoruk 13,29 évről 11,64 évre csökken. 

 

Önkormányzatunk számára kiemelkedő fontosságú, hogy az idősek megbecsülésének kifejezése, a 

velük kapcsolatos szemléletformálás, az időskorra való felkészülés, és a szépkorúak aktivitásának 

népszerűsítése érdekében az őket érintő valamennyi eseményről, aktualitásokról tájékoztatással éljen 

a lakosság felé, tudatosan használva ezzel a média - idősek körében is nagy népszerűségnek örvendő 

- különböző csatornáit.  

 

Ennek érdekében a megyei napilapon, a helyi televízión, valamint városunk honlapján keresztül 

rendszeresen felhívjuk a lakosság figyelmét többek között az idősügyi szervezetek programjaira, a 

szépkorú személyek köszöntésére, az idősek világnapjával kapcsolatos eseményekre, a Városi 

Idősügyi Tanács üléseire, a szűrőprogramokra, pályázati lehetőségekre. 

 

Az aktuális információk közlésén túl a helyi televízió az idősek közvetlen, személyes megszólítását, 

az idősügyi szervezetek bemutatkozását, a szépkorúak kulturális életének bemutatását is megvalósítja 

Aranyidő és Ládafia című magazinműsorában. 
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a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Idősekkel történő aktív kapcsolattartás - Városi Idősügyi Tanács működése 

 

A város idős lakosságával történő kapcsolattartás, valamint a rendelkezésükre álló tapasztalat, tudás 

felhasználásának elsődleges fóruma a 2003 óta önálló érdekképviseleti szervezetként működő  Városi 

Idősügyi Tanács (továbbiakban: VIT), amely Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere és a Városi 

Nyugdíjas Szervezetek közös elhatározása alapján jött létre. A polgármester mellett működő 

konzultatív, véleményező, javaslattevő testület feladata az idős lakosság érdekeinek védelme, 

képviselete a Polgármesteri Hivatalnál, valamint a kistérség nyugdíjas szervezeteivel való 

kapcsolattartás erősítése. A negyedévente ülésező Tanács elnöke a Polgármester, tagjai (12 fő) pedig 

városi idősügyi szervezeteket vezető személyek. A VIT állandó meghívottjai a Civil Tanács elnöke, a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ vezetője, valamint a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesületének elnöke. 

 

Az ülések során a VIT többek között koncepciókat, programokat véleményez, támogatások, ellátások, 

fejlesztési, és pályázati elképzelések kapcsán él javaslattal. 

Szociális, egészségügyi, közbiztonsági, közművelődési, hatósági (pl. fogyasztóvédelmi) intézmények 

vezetői, munkatársai minden ülésen tájékoztató előadást tartanak időseket érintő témákban. A VIT 

rendes ülésein kívül minden évben nagyobb létszámot érintő tájékoztatásra (nyílt ülésre) kerül sor a 

Városháza Dísztermében, például a bűnmegelőzésről, és áldozatvédelemről, az önkéntesség 

lehetőségéről, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal tevékenységéről, illetve a városban 

megvalósuló fejlesztésekről.  

 

Kapcsolattartás az idősügyi szervezetekkel 

 

A városban működő idősügyi szervezetekkel az önkormányzat közvetlen, folyamatos kapcsolatot tart. 

 

A jelenleg működő több mint 40 közösség közül néhány bejegyzett civil szervezetként, a többség 

pedig klubokba tömörülve végzi tevékenységét. 

Az elmagányosodástól és feleslegesség érzésétől védő, aktívabb életre késztető városi közösségek az 

idősek elérésén túl családtagjaik, környezetük, tehát jóval több személy életminőségére gyakorolnak 

hatást, jelentősen segítve ezzel az integráltabb társadalom létrejöttét. 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelkedően fontosnak tartja a szervezetek folyamatos 

működésének elősegítését, így programjaikat pénzügyileg is támogatja.  

A támogatásból megvalósuló programok, tevékenységek köre igen sokrétű. A kirándulások, 

ünnepségek, városi rendezvényeken történő megjelenések, színházlátogatások mellett a pénzügyi 

hozzájárulás nagyfokú segítséget jelenthet többek között a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok 

Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete szervezésében megvalósuló Egészségügyi Kisakadémia 

megrendezéséhez, melynek infrastruktúráját a Civil Közösségi Szolgáltató Központ és az Aba-Novák 

Agóra Kulturális Központ évek óta biztosítja. 

Az idősügyi szervezetek térítésmentes infrastrukturális hátterének biztosításában több intézmény is 

(pl. Verseghy Ferenc Könyvtár, Aba-Novák Agóra Kulturális Központ) közreműködik. Az Aba-

Novák Agóra Kulturális Központ a szépkorúak kezdeményezésében megvalósuló szórakoztató, illetve 

egyéb programokhoz is segítséget nyújt. A „Derűs órák” c. zenés, táncos összejövetelt tavasszal és 
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ősszel  rendezik meg az intézmény aulájában. Emellett minden évben Senior Amatőr Marathon 

Futógálán vehetnek részt az idősek a Szolnok Napi program keretében..  

A Szandaszőlősi Művelődési Ház ad otthont évente a Korosztár elnevezésű ki-mit-tud vetélkedőnek 

ének, vers, próza, tánc, hangszer, stb. kategóriákban. A VOKE Csomóponti Művelődési Központban 

is számos csoport működik, pl. a Senior Örömtáncosok közössége. Az intézmény az elmúlt években 

több alkalommal életviteli- és kommunikációs tréninget is szervezett idősklubok vezetőinek és 

tagjainak. 

Az Önkormányzat a déli városrész lakossága szegregációjának megakadályozása érdekében 

létrehozott Újvárosi Humán Program társadalom fejlesztési komponensét megvalósító Újvárosi 

Fejlesztési Iroda által a megyében először, hagyományteremtő szándékkal a Nagymamák Világnapja 

alkalmából rendezett ünnepi hangversenyt. 

SZOLID Szolnoki Idősek Lapja 

 

Az információkhoz való egyenlő hozzáférést segíti elő az a 2014-től önkormányzatunk által évi négy 

alkalommal kibocsátott ingyenes hírlevél, melyet az idősügyi szervezetek tagjai olvashatnak.  

A hírlevél idősekről, időseknek szól, velük kapcsolatos híreket, jogszabályi változásokat, program-

javaslatokat tartalmaz. Tartalmának alakításában a szervezetek tagjai is aktívan részt vesznek. A 

kiadvány  az érdeklődők számára a város honlapján is elérhető.  

 „Egészséges Szolnokért” Városi Egészségterv 

Önkormányzatunk többek között az idős lakosság egészségének megőrzése, betegségeik megelőzése, 

az őket ellátó egészségügyi ellátórendszer minél hatékonyabb működése érdekében alkotta meg a 

helyi időspolitikát is érintő „Egészséges Szolnokért” Városi Egészségtervét.  

A meglévő erőforrásokat hasznosító, egészségtudatosabb társadalom megvalósítását fő célként kitűző 

program jelentős számú eleme érinti a város idős lakosságát. Ezek közül leginkább kiemelendő 

projektek az 

• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés fokozottabb propagálása, egészségszemlélet 

formálása, átalakítása 

• rendszeres szűrőprogramok szervezése. 

                                                                                         

Rendszeres szűrőprogramok szervezése 

 

2006 óta az önkormányzat évente szervez szűrőprogramokat a város több pontján, az azokon történő 

rendszeres részvétel, valamint az esetleges elváltozások időben történő felismerése és 

gyógyíthatósága, valamint a lakosság egészségszemléletének formálása érdekében. 

 

Az „Egészséges Szolnokért” Városi Egészségterv keretében célként fogalmazódik meg az 

egészségtudatosság, valamint a prevenciós szemlélet megerősítése. Ezzel együtt további célként 

jelenik meg a helyi egészségmegőrző programok hatékonyságának növelése, a városi szűrőprogramok 

rendszeres biztosítása, az egészséges életmód népszerűsítése globálisan a város lakosai számára, 

továbbá a hátrányos helyzetű társadalmi réteg számára is elérhetővé téve a fenti prevenciós 

lehetőségeket.  
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Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-

Rendelőintézettel együttműködve 2005 óta évente szervezi meg a „Tiszta Szívvel Szolnokért” 

szűrőhetet, melynek különlegessége, hogy a program a város egészét lefedve valósul meg öt 

helyszínen. A szűrőprogram népszerűségét és sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 

évről évre egyre többen ismerik fel a szűrések fontosságát a prevencióban, egyre többen látogatnak el 

a szűrővizsgálatokra. 

A szűréseken való részvétel minden korosztály számára kiemelkedő fontosságú kell, hogy 

legyen, hiszen számos betegség időben történő felismerése akár az életünket is megmentheti, 

mint ahogy ez az elmúlt évek programjai alkalmával számos esetben be is bizonyosodott. A 

szűrővizsgálatok biztosításával célunk, hogy amennyiben lehetőség van rá, kimutatásra kerüljenek a 

rejtett, tüneteket és panaszokat még nem okozó betegségek annak érdekében, hogy a páciens mielőbb 

orvosi kezelésben részesüljön. 

 

A „Tiszta Szívvel Szolnokért” szűrőprogram elsősorban az idősebb korosztály tekintetében örvend 

rendkívül nagy népszerűségnek, hiszen ez az a korosztály, melynek képviselői a leginkább kezdik 

megérteni az egészség, mint érték fogalmát, hiszen sajnos legtöbbször annak hiányával találkoznak 

már a mindennapokban. A program keretében látás-, hallás-, valamint csontsűrűség vizsgálaton, szív- 

és érrendszeri és légzésfunkciós vizsgálaton, továbbá dietetikai tanácsadáson, szájüregi rákszűrésen 

vehetnek részt az érdeklődők. 

 

A fentieken túl minden év őszén egy nagy szabású, mozgással, életmóddal, szűrővizsgálatokkal egybe 

kötött családi rendezvényre invitáljuk a lakosokat. A rendezvényen 0-100 éves korig mindenki 

megtalálhatja a számára értékes, hasznos programot, illetve azt az információt, melyet 

üzenetmorzsaként elvihet magával az egészséges életmód elsajátítása terén. Ez a rendezvény is a város 

valamennyi lakosa számára nyitott, a részvétel ingyenes. 

 

Mindemellett rendszeresen ellátogat városunkba a Magyarország Átfogó Szűrőprogramját végző 

országjáró szűrőkamion is, mely mindenki számára elérhető módon a város főterére érkezik és 1-2 

napig ott is állomásozik. A részvétel ez esetben is ingyenes és bárki számára elérhető. A szűrőbusz 

előtti területen levő prevenciós sátrakban többek közt a dohányzás káros hatásáról, az arról való 

leszokásról, tisztálkodásról, fogápolásról és az emberi test működéséről kaphatnak tájékoztatást az 

érdeklődők. 

 

Az éves rendszerességgel megvalósuló Újvárosi Egészség- és Sportnapok keretében helyben, az 

újvárosi városrészben élők számára biztosítanak az egészségügyi szakemberek szűrővizsgálatokat 

(vérnyomás, vércukorszint, BMI-index, testzsírmérés és koleszterint mérés ), az „Egészségstand”-on 

egészségfejlesztő előadásokat, egészség-prevenciós tanácsadásokat tartanak. A program egy családi 

nappal van összefűzve annak érdekében, hogy fokozottabb motiváció alakuljon ki a részvétel 

tekintetében.  

 

Minden alkalommal 50-60 fő szűrésére kerül sor, melynek kapcsán számos esetben derül fény az 

addig rejtve maradt magasvérnyomásra, esetleg emelkedett és még kezeletlen vércukor értékre.  

Az Újvárosi Humán Fejlesztési Program háttérintézményeként működtetett Újvárosi Fejlesztési Iroda 

közösségi tere ad otthont azoknak az ingyenesen látogatható klubfoglalkozásoknak, melyek keretein 

belül a területen élő lakosok (idős és fiatal korosztály egyaránt) egészségfejlesztéssel kapcsolatos, 

betegségmegelőző, egészségmegtartó előadásokon, bemutatókon és beszélgetéseken vehetnek részt.  

Ugyancsak az Iroda közösségi terében gyógytornász tart ingyenes terápiás foglalkozásokat a 

mozgásszervi betegségek megelőzése, kezelése érdekében. 
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„Egészség generációkon át”  

 

Az önkormányzat által a város felső tagozatos általános iskolás gyermekei számára szervezett 

Korosztályos Egészségnevelési Verseny során évente igyekszünk a nagyszülőket is bevonni annak 

érdekében, hogy a két generáció közös gondolkodása, alkotása, közös élménye tudjon megvalósulni.  

 

Egészségügyi kisakadémia 

 

Fentiek mellett az idősek egészségmegőrzését, illetve a megelőzést szolgálja a Szolnok Városi Klubok 

és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete szervezésében havi egy alkalommal 

megvalósuló Egészségügyi Kisakadémia is, melynek létrejöttét az önkormányzat pénzügyileg és 

infrastrukturális háttér biztosításával támogatja. 

 

 

Szolnok Városi Civil Tanács működése 

 

Az önkormányzat célja, hogy partnerként a civil szervezetek egységes képviseletével álljon 

kapcsolatban. Az önkormányzat stratégiai partnere a város életét érintő stratégiai kérdésekben a Civil 

Tanács, amely a kerekasztal vezetőkön keresztül képviseli az ágazati kerekasztalok véleményét. 

 

A 15 fős Szolnok Városi Civil Tanács tagjai között 9 fő 60 év feletti (60%).  

 

A Civil Kerekasztalok a civil szervezetek szakmai alapokon szerveződő fórumai, ahol a szervezetek 

a Kerekasztalok tagjai. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak ülésein meghívott 

résztvevők a Civil Kerekasztalok által delegált személyek, akik véleményezési és tanácskozási joggal 

rendelkeznek, így közvetetten részt vesznek a döntéshozatali mechanizmusban, illetve gyakorolják a 

civil kontrollt. 

 

Szerepüket a 273/2003. (XI.27.) közgyűlési határozat mellékleteként elfogadott Szolnok Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának civil stratégiája is deklarálja. Ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal minden 

évben kiküldi véleményezésre a közgyűlés és a bizottságok éves munkatervét, melyekhez tehet 

napirendi javaslatot a Civil Tanács is. 

 

 

A jogszabály szerinti kötelező szociális ellátások minőségi biztosítása 

 

Szolnok városban a szociális alapszolgáltatásokat, és szakosított ellátásokat a Szolnoki Kistérség 

Többcélú Társulása fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény és a Humán Szolgáltató 

Központ biztosítja.  

 

1. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye működése 

 

Az Egyesített Szociális Intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 

törvényben meghatározott alapellátások, és szakosított ellátás közül az alábbiakat biztosítja: 

 

Alapellátások: 

Szociális étkeztetés, 

Házi segítségnyújtás, 

Nappali ellátás (idősek klubjai), 
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Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

Szakosított ellátási formák: 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények: 

    demens 

    általános szükségletűek ellátása 

 

Az intézmény szervezeti formáját tekintve funkcionális jellegű részben centralizált, másrészt 

hierarchikus decentralizált. A központi feladatokat, úgymint irányítás, gazdálkodás, műszaki 

karbantartó és gépjármű üzemeltetés, élelmezés, mosás, intézményi szinten 5 településen 11 

telephelyre biztosítja.  

 

A szakmai feladatokat két egységen keresztül, a bentlakásos egység Szolnokon, 3 telephelyen, míg 

az alapellátásokat az alapszolgáltatási egységen keresztül Szolnokon 8, vidéken 4, telephelyen látja 

el. Az alapszolgáltatásokat az alapszolgáltatási központ vezető koordinálásával 8 gondozási 

központban, a klubvezetők segítségével működtetjük.  

 

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti 

egységei, dolgozói közötti megosztásról, az intézmény vezetője gondoskodik. A feladatok és 

hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által, az intézmény 

egyes szervezeti egységeire, vezetőire, és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, és hatáskörökkel. 

 

Szakmai feladatai 

 

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a Szolnok Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 165/1999. (X.14.) 41. számú melléklete illetve 2007. 10. 01.-től a Szolnoki 

Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa által jóváhagyott 80/2007. (VIII. 22.) számú határozat 3. és 8. 

sz. melléklete szerint végzi. 

 

Település 

Alapellátások Szakosított ellátások 

Jelző 

rendszeres 

házi segítség 

nyújtás 
Szociális 

étkeztetés 

Házi 

segítség 

nyújtás 

Nappali 

ellátás 

Falu- és 

tanyagond-

noki 

szolgáltatás 

Ápolást- 

gondozást 

biztosító 

ellátás 
Idősek 

gondozó 

háza 

Szolnok X X X X X X X 

Tószeg X X X X    

Tiszajenő X X X  X   

Vezseny X X X     

Szászberek X X X     

Zagyvarékas X       
(ESZI adatok) 
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Ellátási területe 

 

Alapellátások: 

Szociális étkeztetés:    települések közigazgatási területén élők 

Házi segítségnyújtás:    települések közigazgatási területén élők 

Nappali ellátás (idősek klubjai):  törv. szerint jogosult kérelmezők részére 

Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás:  települések közigazgatási területén élők 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: települések közigazgatási területén élők 

 

Szakosított ellátási forma: Ápolást- gondozást biztosító ellátás esetén Magyarország közigazgatási 

területén élő, míg az Idősek gondozóháza esetében a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása 

területén élő, átlagos és demens ellátottak vehetik igénybe. 

 

Működési területükön megszervezik és működtetik az időskorúak teljes körű ellátását, állapotuknak 

megfelelő korszerű fizikai, egészségügyi és pszichés gondozását, alap és szakosított ellátások 

formájában. Biztosítják az bentlakók, célszerű és hasznos tevékenységét, foglalkoztatását, az arra 

jogosultak napi egyszeri étkeztetését, gondozását, saját otthonukban, nappali ellátás keretében az 

idősek klubjaiban. 

 

A szociális szolgáltatások között speciális ellátást igényelnek a demenciában (szellemi hanyatlás) 

szenvedő idős emberek. Az Intézmény 2011-től demens ellátottak nappali ellátását is biztosítja. Nagy 

figyelmet kell fordítani, a fokozott felügyelet biztosítására, és a speciális foglalkoztatási szükségletek 

kielégítésére.  

 

Rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek a családi kapcsolatok megtartására, kialakítására, társadalmi, és 

többgenerációs programokba való bekapcsolódásra és azok szervezésére, legfőképpen úgy, hogy 

helyükbe hozzák a külső partnereket. 

 

Az ellátási kapacitás bővítése: 

 

2016 évben pályázati forrásból, melynek összege 180 millió forint, megvalósult a Kaán K. úti, II. 

számú Idősek Otthon emeletráépítéssel történő bővítése, mely 10 fővel emelte a férőhely számot, (70 

főről, 80 főre). 

 

A Vízpart krt.-i ingatlan, város által megvásárlása után, a meglévő épületek teljes kihasználtsága is 

megtörtént, így 2016- tól újabb 61 fővel emelkedett az intézmény férőhely száma. 

 

2020- ban befejeződött a Vízpart krt.- on lévő harmadik épület építése, mely hosszú éveken át, félkész 

állapotban volt. Az erre ráfordított összeg 124 millió ft. volt. ebben az épületben 60 fő idős ellátását 

tudják biztosítani. A fentiek alapján az elmúlt években összesen 131 férőhellyel bővült az bentlakásos 

idősotthoni ellátás. 

 

A várakozók száma, jelenleg 286 fő. 
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Alapszolgáltatás területén is történt előre lépés, 2016- ban megnyitották a Kaán K.úton a VIII. számú 

Gondozási Központot. 

 

2019 évben új helyre, a Jósika út.6. szám alá költözött az Alapszolgáltatási Központ, ill. az I.számú 

Gondozási Központ. Az épület felújítására fordított összeg 18 millió ft. volt. 

 

Az ellátást ténylegesen igénybevevők száma szociális alapszolgáltatásonként eltérő mértékben 

változik, illetve egyes ellátások esetében stagnál. 

 

Szolnok Megyei Jogú Város fő célja, hogy a szociális alapellátások körében az idősellátás szakmai 

színvonalát megőrizze, és ellátási kapacitását megtartsa, illetve a szakellátás vonatkozásában a 

folyamatosan növekvő ellátási igény miatt a kapacitást bővítse. 

 

Az Intézmény a szolnoki igénylők számára az Szoctv-ben meghatározott alapellátások közül 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást, 

falu- és tanyagondnoki szolgáltatást, a szakosított ellátások közül ápolást-gondozást biztosító ellátást 

nyújt. Az ellátottak létszámának alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. 

 
 

Ellátás megnevezés 2015. évi létszám 2016.évi létszám 2017.évi létszám 2018. évi létszám 2019. évi létszám          2020. évi létszám 

Szociális étkeztetés 389 377 340 379 380 431 

Házi segítségnyújtás személyi 

gondozás 

338 316 241 257 269 272 

Házi segítségnyújtás szociális segítés 0 0 0 13 7 5 

Időskorúak nappali intézményi ellátása 131 130 132 133 125 108 

Demens személyek nappali intézményi 
ellátása 

28 23 24 21 24 24 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 221 214 214 224 210 188 

Falu- és tanyagondnoki ellátás 20 16 18 18 16 22 

Bentlakásos int. ellátás: átlagos 192 202 233 243 239 201 

Bentlakásos int. ellátás: demens 62 67 52 66 68 98 

Összesen: 1381 1345 1254 1354 1338 1349 

 

A házi segítségnyújtást igénylők között egyre több a napi több órás gondozási szükséglet. Az 

elégséges ellátás biztosítását tiszteletdíjas gondozók bevonásával és a családdal közösen, 

megszervezve tudják megoldani a rászorulók részére. 2016. januárjától, a gondozási szükséglet 

vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy 

személyi gondozás indokolt. 

 

A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei  
 

Szociális segítés keretében:  

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:  

– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben)  

– mosás  

– vasalás  

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:  

– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)  
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– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében  

– mosogatás  

– ruhajavítás  

– közkútról, fúrtkútról vízhordás  

– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb 

szakmai kompetenciát igényel)  

– télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt  

– kísérés  

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

 

Személyi gondozás keretében:  

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:  

– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás  

– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése  

– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés  

– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében  

Gondozási és ápolási feladatok körében:  

– mosdatás  

– fürdetés  

– öltöztetés  

– ágyazás, ágyneműcsere  

– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése  

– haj, arcszőrzet ápolás  

– száj, fog és protézis ápolás  

– körömápolás, bőrápolás  

– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)  

– mozgatás ágyban  

– decubitus megelőzés  

– felületi sebkezelés  

– sztómazsák cseréje  

– gyógyszer kiváltása  

– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása  

– vérnyomás és vércukor mérése  

– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül  

– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,  

– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való 

segítségnyújtás  

-- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való 

kompetencia határáig) 

 

Nappali ellátás engedélyezett létszáma 195 fő. Az engedélyezett létszámon belül 2011 őszétől 

nyújtunk demens rászorulók részére nappali ellátást, akik fokozott figyelmet és speciális szaktudást 
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igényelnek. A nappali ellátást igénylők között gyakori a mozgáskorlátozottság, valamint vidéken az 

egyéb közlekedési akadály, ami miatt nem képesek a nappali intézménybe való bejutásra. Jelenleg, 

Tószegen intézményi autó bevonásával oldották meg a beszállítást, míg Szolnokon próbálják a család 

és a támogató szolgálat segítségét igénybe venni. 

 

Az étkeztetést igénybe vevők jellemzően idősek, házi segítségnyújtásban is részesülők. Viszonylag 

kevés, de jelen van a felnőtt korú alacsonyjövedelmű rokkantak köre.  Az étkeztetés terén az elmúlt 

időszakban kiszélesedett a piaci kínálat, a potenciális igénybe vevők száma jobban megoszlik a 

különböző szolgáltatók között. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevők is jellemzően más alapellátást is igénybe 

vesznek és egyre kevesebb, akinek csupán ez a szolgáltatás elegendő. Az igénybevételre jellemző, 

hogy mára már kialakult az a gyakorlat, hogy szinte minden riasztás fontos és megalapozott. Míg 

korábban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást minden rászoruló térítésmentesen vehette igénybe, 

2012-től bevezetésre került a térítési díj.  

 

A falu- és tanyagondnoki szolgálat esetében a külterületen élők közül jellemzően az időseket látjuk 

el és biztosítjuk az egyéb alapellátásokhoz való hozzájutást. Fluktuáció ezen a területen is 

megfigyelhető, azonban az ellátottak száma évek óta nem mutat csökkenést, ez kb. 41 fő.  A 

tanyagondnokok nagy segítséget jelentenek az ott élők számára. 

 

2. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ működése 

 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatásokat nyújtó integrált intézmény. Az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül az 

intézmény profilja, egyrészt a jelentkező igények és a fenntartói elvárások szerinti szolgáltatásbővítés 

okán, másrészt jogszabályi előírások alapján átvett új ellátási forma működtetésével. 

  

Az intézményi szolgáltatások egy része a szolnoki járás néhány településén történik, míg más részük 

a teljes járást lefedi, és van oly szolgáltatás is, mely a járás határain túl nő. 

 

Az intézmény, a járás mind a 18 településéről ellátja a hozzá forduló pszichiátriai és 

szenvedélybetegeket (Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye 10 illetve 50 fő részére, 

valamint alacsonyküszöbű ellátás), az ellátást kérő hajléktalan embereket (Hajléktalanok nappali 

intézménye 40 férőhelyen, Éjjeli menedékhely 28 férőhelyen, Átmeneti szálló 23 fő részére), 

valamint az átmenetileg felügyelet nélkül maradt gyermekek számára igény szerint helyettes szülőt 

biztosít (helyettes szülői hálózat).  

 

20 férőhelyen a fogyatékos személyek számára nyújt nappali ellátás keretében szolgáltatást, nemcsak 

a Szolnoki-, hanem a Törökszentmiklósi-, Jászberényi-, és Kunszentmártoni járásból érkezők 

számára is. 

 

2016. január 1-jétől a Család- és Gyermekjóléti Központ, illetőleg a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat látja el a teljes Szolnoki járás területén jelentkező, hatósági eljárásokhoz kapcsolódó 

feladatokat, illetve 2018. szeptember 1-jétől az óvodai és iskolai szociális segítéssel bővült a Központ 

által nyújtott szolgáltatások köre.  
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Ellátás megnevezés 

2017. évi 

létszám 

(Fő/forg.) 

2018. évi 

létszám 

(Fő/forg.) 

2019. évi 

létszám 

(Fő/forg.) 

2020. évi 

létszám 

(Fő/forg.) 

Család- és Gyermekjóléti 

Központ 

2124/11138 3242/12661 9519/15834 6738/18504 

Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

1374/20033 1117/22115 967/15755 788/9341 

Drog KIK, alacsonyküszöbű 

ellátás 

5880/8558 8617/11171 6729/9926 3566/4450 

Pszichiátriai és 

szenvedélybetegek nappali 

ellátása 

321/9498 413/9218 438/7369 395/6854 

Fogyatékosok nappali ellátása 
25/4390 23/4171 22/4321 24/4285 

Fejlesztő foglalkoztatás  8/907 6/744 5/615 5/1024 

Utcai szociális munka 233/2690 192 / 2076 178 / 1728 208 / 1954 

Nappali szociális ellátás 

Hajléktalanok nappali ellátása 

250/10739 220 / 10716 218 / 14920 244 / 14057 

Átmeneti szálló és átmeneti 

szálló időszakos férőhely 

38/3648 76/6078 96/7205 60 / 5348 

Éjjeli menedékhely és éjjeli 

menedékhely időszakos férőhely 

153/10844 123/9628 112/7889 143 / 8631 

Kiléptető ház 3/942 2/730 2/730 3 / 813 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe, a társulásban történő működtetés 

eredményeként 4 településre terjed ki, Szolnok, Tószeg, Vezseny, Tiszajenő. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szolnok, Tiszajenő, Vezseny és Tószeg településeken biztosítja 

a családsegítői és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat, 2020. évben 406 család állt a gondozásában, 

ügyfélforgalma 6070 fő volt (információnyújtás, tanácsadás, segítőbeszélgetés, ügyintézés, 

intézményi konzultáció, családlátogatás) 

 

A kompenzálatlan pszichiátriai betegekkel kapcsolatban érkezett jelzések száma is emelkedést mutat. 

Évek óta nehézségekbe ütközik a Szolgálat ezen problémakör kapcsán, mivel a szociális segítő munka 

eszközeivel nem tudnak minden esetben megnyugtató megoldást találni.  

 

Az utcai (lakótelepi) szociális munka elsődleges terepe a Széchenyi lakótelep, Belváros, 

Vasútállomás, Tisza part, Várkonyi tér, Tallinn városrész. A megszólított fiatalok egyéb 

tevékenységet nem igényeltek. A nyári időszakban a Központ munkatársai szerepet vállaltak a 

„Tisztapart” programban is. 

 

Kórházi szociális munkát a kórházzal kötött megállapodás alapján, az osztályok rendjéhez igazodva 

hetente, szerdai napokon végeznek. Segítik a Szolnoki járás területéről kórházba került gyermekek és 

családjaik kapcsolattartását, kommunikációját a gyermeket kezelő egészségügyi szolgáltatóval, 

szükség szerint a területileg illetékes család- és gyermekjóléti szolgálattal, védőnőkkel, gyermek 

háziorvosokkal, iskolaorvosokkal. A gyermek veszélyeztetettségének gyanúja esetén minden esetben 

jelzéssel élnek a területileg illetékes család- és gyermekjóléti szolgálathoz.  
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A kapcsolattartási ügyelet igénybevétele jellemzően hatósági intézkedést követően történik, bár a 

szolgáltatás önkéntesen is igénybe vehető. Hatósági intézkedés esetén a gyámhatóság, illetve a 

bíróságok előzetesen a kapcsolattartás szabályozásáról egyeztetnek a Központtal. Az esetek nagy 

százalékában olyan komoly problémák vannak, ami miatt a kapcsolattartást felügyelten rendelik el 

vagy olyan komoly konfliktusok feszülnek a szülők/családtagok között, hogy konfliktuskezelésre, 

esetleg mediációra is szükség van. Az év során 72 fő volt érintett a kapcsolattartást illetően, ebből 34-

főnél hatósági intézkedéssel rendelték el.  

 

Készenléti szolgálat 

Elérhetősége a munkaidőn túl éjszaka és ünnepnapokon is működik. Az év folyamán 44 megkeresés 

érkezett elsősorban információkérés, kapcsolati konfliktusok, kapcsolattartási problémák okán.  

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szolnok, Tiszajenő, Vezseny és Tószeg településeken biztosítja 

a családsegítői és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat, 2020. évben 406 család állt a gondozásában, 

ügyfélforgalma 6070 fő volt (információnyújtás, tanácsadás, segítőbeszélgetés, ügyintézés, 

intézményi konzultáció, családlátogatás) 

 

A kompenzálatlan pszichiátriai betegekkel kapcsolatban érkezett jelzések száma is emelkedést mutat. 

Évek óta nehézségekbe ütközik a Szolgálat ezen problémakör kapcsán, mivel a szociális segítő munka 

eszközeivel nem tudnak minden esetben megnyugtató megoldást találni.  

 

 

c) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

 

Idősek Világnapi rendezvény megtartása 

 

Az önkormányzat kiemelkedően fontosnak tartja az Idősek Világnapjának méltó megünneplését. A 

Szolnoki Szigligeti Színházban, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban és a Tiszaligeti Városi 

Sportcsarnokban megrendezésre kerülő jeles eseményeken vendégeink színvonalas színházi, 

táncművészeti előadást tekinthetnek meg. Tapasztalataink szerint az idősek számára nagyon fontos 

ez az ünnep, és rendkívül hálásak a megbecsülést kifejező ünnepségekért. 

Idősügyi szervezetek programjainak támogatása az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ 

által: „Szeretet és békesség órái” 

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ évek óta szoros együttműködésben áll a Szolnok Városi 

Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülettel. Az Egyesület tagjainak önkéntes 

tevékenységét megköszönve az intézmény minden évben a „Szeretet és békesség órái” rendezvénnyel 

lepi meg az időseket. A több száz résztvevő  klubtag a műsor mellé szerény ajándékcsomagot és 

vendéglátást is kap. 

 

Színházbérlet nyugdíjasoknak 

 

A Szolnoki Szigligeti Színház évek óta kedvezményes színházbérletet biztosít a szépkorúaknak.  
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c) idősek informatikai jártassága 

 

A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat, - mely ellátási szerződéssel rendelkezik az 

önkormányzattal a Civil Közösségi Szolgáltató Központ működtetésére - a Terület-és 

Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 

Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.05.09-én kiadott TOP 7.1.1-16 

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi 

fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívásra nyújtott be pályázatot. 

A TOP 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01146 projekt keretében 23 szépkorúnak nyílt lehetősége a digitális 

világ megismerésére a „Szépkorúak digitalizációja” programon belül. A foglalkozásokon 

számítógépekkel, táblagépekkel és okostelefonokkal ismerkedhetnek meg a tanulni vágyók.  

24 alkalommal 2 óra keretében tanulhatják a résztvevők a különböző szoftvereket, hardvereket a 

képzés során a koronavírus járvány szabályait betartva.  

A CLLD keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az EU Rendelet és a TOP 7. prioritása 

feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, amely teret biztosít a helyi társadalom 

megújítására, a helyi közösségek szervezésére, tudatosságának fokozására. 

A prioritástengely azt célozza, hogy kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi lakosság, a civil 

szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére 

integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi 

tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan helyi 

fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA 

és ESZA forrásait használni. 

Az oktatás célja csökkenteni a generációk közötti egyre mélyülő technológiai szakadékot, az idősek 

bevezetése az okos eszközök világába, lehetőség teremtése a modern kommunikációs eszközök 

használatának megismerésére. A projekt 2022. március 1-ig tart. 

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

 

55 év felettiek számára garzonlakás biztosítása 

 

A város - Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 146/2011. (V.26.) határozatával - aktualizált 

Lakáskoncepciója az időseket érintően a lakásgazdálkodás és a szociális ellátórendszer kapcsolatának 

fejlesztésére, egyensúlyi állapotának elérésére törekszik.   

 

A koncepció célul tűzi ki, hogy az idősebb emberek szociális ellátását olyan módon kell - akár 

alternatív ellátási formákat keresve, akár a férőhelyszám növelésével - biztosítani, hogy a jelenlegi 

akár többéves várakozási idő legfeljebb fél-egy évre csökkenjen. Az idősügyi probléma kezelésében 

hosszú távon elő kell segíteni a nem-szociális otthon jellegű – ún. önellátó – szolgáltatásokkal 

egybekötött lakhatási formák piaci kínálatának megteremtését. 

 

Fenti célok megvalósulása érdekében 2011. július 1-jétől az önkormányzat nem szociális alapon 

garzonlakást ad bérbe 5 évre azon 55. életévüket betöltött egyedülálló személyek, házaspárok, 

élettársak számára, akik a bérbeadási feltételeknek megfelelnek. A határozott idő leteltével - a 
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rendeletben rögzített feltételek teljesülése esetén – a lakás 5 évre ismételten bérbe adható a 

kérelmezőnek. 

 

Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája 

 

2016. óta évente 12 előadás hangzik el a program keretében többek között a testi-lelki 

egészségvédelem, szociális ellátás, környezetvédelem, digitális technika témakörében. Az 

előadásokon általában több mint 100 fő vesz részt. Szervező Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. A program a résztvevők számára 

térítésmentes. 

 

50. és 60. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok részére ajándék biztosítása 

 

A „Családbarát Szolnok” program keretében a házaspárok részére tárgyi ajándékot (köszöntő levél, 

anyakönyvi borító, gravírozott poharak) biztosít önkormányzatunk 2018-tól. Emellett az Idősek 

Világnapi ünnepség keretében külön köszöntjük ezen házaspárokat. 

 

Generációs vetélkedő 

 

2018-ban kétszer valósult meg a program 20-20 fő középiskolás fiatal és 20-20 fő nyugdíjas személy 

részvételével. A programra az idősek önként jelentkeztek. Az első vetélkedő címe „Ilyenek voltunk, 

ilyenek vagyunk”, a második vetélkedő címe „Keszkenő kódex vagy emotikon nyelv?” volt. A kitűnő 

hangulatú program során a résztvevők kölcsönösen meghallgatták, figyelték, s ezáltal megismerték 

egymást. A program szervezője a Damjanich János Múzeum volt. 

 

Házasság Hete Program 

 

„Az én házassági fotóm-a te randi szelfid” hívószavakkal 20 fő középiskolás tanuló látogatást tett 

idősek gondozási központjában, ahol a korcsoportok saját fényképek alapján beszélgettek 

házasságról, párkapcsolatról. Az idősek szívesen meséltek családjukról, múltjukról, és hangsúlyozták 

az őszinteség, hűség jelentőségét egy párkapcsolatban. A résztvevők szerint a találkozás élménnyel 

teli és hasznos volt. 

 

Korona 20/21 című pályázat 

 

A Nyugdíjasok és Idősek „Életet az Éveknek” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, a Szolnok 

Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete és a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 2021. januárjában meghirdette a Korona 

20/21 c. pályázatot azzal a céllal, hogy bemutassa a nyugdíjas korosztály „karantén-időszakát”, azt, 

hogy ki hogyan élte meg a koronavírus okozta járvány kitörését és az ezzel kapcsolatos korlátozások 

bevezetését. 

 

A pályázatra 134 fő nyújtotta be alkotását, többen akár 2-3 alkotást is készítettek. Az alkotásokat a 

sokszínűség, a hagyományok hangsúlyozása és őrzése, az érzések, gondolatok őszinte 

kinyilatkoztatása jellemezte. A pályamunkákból kiállítás nyílt az Aba-Novák Agóra Kulturális 

Központban és a Nagykörűi Művelődési Házban. 
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Csatlakozás országos kezdeményezésekhez 

 

Balatonfüred, Debrecen, Győr, Gyula, Kecskemét, Komárom, Szolnok, és Vác városa partneri 

együttműködést kötött annak érdekében, hogy az idős korosztály képviselői eljussanak egymás 

városaiba, s ezáltal közösséget építsenek. Ennek érdekében évente helyismereti, helytörténeti 

vetélkedőt szerveznek minden alkalommal más-más helyszínen /Gyula, Debrecen (2016), 

Balatonfüred (2017), Komárom (2018), Szolnok (2019)/. 

 

Önkormányzatunk a 10 fős szolnoki csapat részvételét évente támogatja, 2019-ben pedig házigazdája 

volt a Tiszaparti Találkozás c. rendezvénynek, ahol 6 csapat vetélkedett. 

 

A program minden évben jelentős közösségépítő jelleggel bír. A 2018-as csapat Szolnokot bemutató 

komplex, kreatív színdarabbal készült - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és 

Érdekvédelmi Egyesületének támogatásával -, mely nagy sikert aratott a komáromi zsűri és más 

városok képviselői körében.  

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az idősekért végzett tevékenységéért az alábbi három 

kimagasló kitüntetésben részesült: 

 

2012. évi Idősbarát Önkormányzat Díj (adományozta: Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 

2019. évi Idősbarát Önkormányzat Díj (adományozta: Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

2019. évi Idősbarát Önkormányzat Cím (adományozta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés) 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Alacsony az idősödő és időskorúak 

foglalkoztatottsága. Kevés az idősek kognitív 

képességeinek megőrzése és fejlesztése 

érdekében szervezett programok, képzések 

száma. 

Idősödéssel kapcsolatos fizikai és mentális 

prevenciós, kognitív képesség megőrző, fejlesztő 

programok, képzések bevezetése és széles körű 

terjesztésen szükséges. A nyugdíjazás előtt álló 

emberek állapotának javításával nőhetne a 

munkaerőpiacon való maradásuk és visszatérésük 

esélye is. A munkáltatókat is könnyebb lenne 

motiválni, ha a munkaerő kereslet és - kínálat 

fokozottabban találkoznának. 

Növekvő probléma az időskori 

elmagányosodás, erősödnek a nyugdíjas 

életforma elfogadásának problémái, a 

korcsoport kapcsolatai beszűkültek. 

Prevenciós programok szervezése az 

elmagányosodás megelőzése érdekében, már a 

nyugdíj előtt olyan közösségek kialakítása, 

amelyek a nyugdíjba vonulás után akár önsegítő 

körként is működhetnének.  

Az időskor fizikai passzivitással fenyeget, 

amely egészségromláshoz vezet. 

Világméretű egészségügyi és társadalmi 

Az idősek kulturális és  fizikai aktivitást igénylő 

programokban történő részvételének ösztönzése, 

illetve az idősekre kialakított speciális szűrő és 

egészségnap szervezésének folytatása szükséges. 
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problémává vált a növekvő tendenciájú 

időskori demencia. 

Indokolttá vált egy helyi demencia terv készítése 

(Egy helyi terv nagymértékben segíthetné a beteg 

időseket és hozzátartozóikat). Kiemelt figyelmet 

kell fordítani a prevencióra (már 40 éves kortól), 

illetve azon hozzátartozók tehermentesítésére és 

informálására, akik gondozzák a demens 

személyt. 

A célcsoport vonatkozásában nincs 

összefüggő szükséglet és igény 

meghatározás. Társadalmi igény van Idősek 

Alapokmányára megalkotására és Idősbarát 

település megvalósítására.  

A szükséglet és igény meghatározása érdekében 

Szolnoki Idősek Alapokmányának létrehozása 

(Városi Idősügyi Tanács által), mely leírja, hogy 

mi szükséges ahhoz, hogy a város méginkább 

idősbarát legyen és hogyan, illetve milyen 

forrásból lehetne ezeket a célokat megvalósítani. 

Fel kell mérni az Idősbarát település 

kialakításának lehetőségei, megismerve annak 

ismérveit, meg kell keresni a szükséges 

forrásokat. 

 

Pályázati forrásból például: 

Időseknek épült street-workout pálya 

megvalósítása 

Idősbarát buszmegállók, padok, utcabútorok, 

ivókutak, akadálymentes nyilvános WC-k  

elhelyezése. Korbarát akciók/kezdeményezések 

létrehozása a városban működő üzletek 

bevonásával 

Erősödő társadalmi problémává vált a valódi 

aktív időskor hiánya. 

Várható élettartam növekedése helyett 

egészségben várható élettartam növelése kell, 

hogy cél legyen. 

Szükségleteknek megfelelő programok: 

Szépkorúak akadémiájának folytatása 

Senior séta átalakítása 

Generációs együttműködéssel technikai tudás 

átadása az idősebb korosztály számára 

Alkotásra, mozgásra, tanulásra, egyéni fejlődésre 

való motiválás 

Veszteségek feldolgozásának segítése 

Kapcsolati háló szűkülésének megelőzését célzó 

programok. 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A fogyatékkal élő embereket a társadalomban az egyik leghátrányosabb helyzetű csoportnak 

tekinthetjük. Az érintettek kedvezőtlen egészségi állapota mellett a társadalmi körülményeikben is 

számos nehézséggel küzdenek, melyek egyfelől jelentősen befolyásolják a mindennapi életüket, 

másfelől a társadalom által elfogadott normákhoz való igazodást.  

 

Egy társadalom erkölcsi-jogi és mentális állapotát jól jellemzi az, hogy miképpen tudja segíteni a 

fogyatékkal elő tagjainak életét. A fogyatékossággal élő emberek beilleszkedését a társadalomba, 

elfogadottságukat elősegíti, ha dolgoznak, ha megélhetésüket munkából származó jövedelemből 

tudják biztosítani.   

 

A fogyatékkal élő emberekre vonatkozó nemzetközi jogszabályok közül elsődleges az ENSZ 

Fogyatékos személyek jogairól szóló egyezménye. Az EU másodlagos közösségi jogszabályai közül, 

a Tanács 2000/78/EK irányelve arról szól, hogy diszkriminációhoz vezet, ha a munkahelyeken nem 

történnek meg olyan átalakítások, mint az akadálymentesítés, vagy a munkaeszközök alkalmassá 

tétele arra, hogy azokat a fogyatékos dolgozók is használják.   

  

Az EU Bizottság 2003-as Esélyegyenlőségi Cselekvési Terve alapján, 2008-ban konkrét ajánlások 

születtek arra, hogy a tagállamok milyen intézkedésekkel – rugalmas foglalkoztatási rendszerek, 

támogatott foglalkoztatás, szociális gazdaság, aktív befogadást támogató szolgáltatások, 

bértámogatások, a munkahelyek adaptációja, a támogató technológiák és a személyes segítségnyújtás 

– ösztönözzék a fogyatékos emberek munkaerőpiaci reintegrációját.   

 

Az Országgyűlés 15/2015. (IV.7.) határozatával elfogadta az Országos Fogyatékosságügyi Programot 

2015-2025. évekre vonatkozóan, amely megfogalmazta a fogyatékkal élő személyek 

esélyegyenlőségét, jólétét előmozdító célokat.  

 

A Program Preambuluma is utal arra, hogy az elmúlt években, évtizedekben jelentősjogalkotási 

lépések születtek a fogyatékos emberek életminőségének javítása, önálló életvitelének és társadalmi 

integrációjának elősegítése érdekében. 

 

Ezek közül kiemelhető a 23 évvel ezelőtt megszületett 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, valamint a Fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló – a 2007. évi XCII. törvénnyel ratifikált – ENSZ-Egyezmény. Az Egyezmény nem 

határoz meg új jogokat a fogyatékos emberek számára, hanem összegyűjti és koherensen 

összefoglalja a fogyatékos emberek általános és speciális jogait, illetve ezekkel kapcsolatosan a 

ratifikáló államok - vagyis Magyarország - számára is kötelezettségeket, feladatokat és tiltásokat 

fogalmaz meg.  

 

Az esélyegyenlőséget biztosító jogszabályok közül kiemelendő az Ebktv., amely a fogyatékos 

emberekkel kapcsolatban az emberek közötti viszonyokat, a személyközi és társadalmi csoportok 

közötti kapcsolatokat szabályozza.  

 

A törvény értelmében az egyenlő bánásmód követelménye azt kívánja meg, hogy az emberek 

tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságok (fogyatékosság, életkor, 

nem, vallás stb.) alapján egyes személyekkel vagy személyek csoportjaival szemben közvetlen vagy 

közvetett hátrányos megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést 

eredményez.  
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Az Európai Fogyatékosügyi Stratégia (2010-2020) kimondja, hogy ugyanúgy biztosítani kell a 

fogyatékos személyek számára a fizikai környezethez, a közlekedéshez és az információs és 

kommunikációs technológiákhoz, valamint a szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférést, mint az egészséges személyek számára. A cél a termékekhez és szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés biztosítása a fogyatékkal élő személyek számára, beleértve a segítő eszközökkel élőket. 

 

A fogyatékosság fogalma napjainkban: 

 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

határozza meg a fogyatékos személy fogalmát. Ez alapján fogyatékos személy az a személy, aki 

tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális 

károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb 

jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt 

korlátozza vagy gátolja.  

 

A fogyatékos személyeket két csoportba sorolhatjuk a sérülés fennállása alapján:  

 

          -  veleszületett, születéstől fennálló fogyatékossággal rendelkezők,  

          -  későbbi életkorban bekövetkezett, szerzett károsodással rendelkezők.  

  

A fogyatékosság típusai a szakirodalom szerint (Balogh László – Kiss Gábor – Orbán Kornélia – 

Vári Beáta – Bóka Ferenc – Meszlényi Lenhart Emese – Mikulán Rita (2015): Rekreáció III. Szeged, 

SZTE): 

  

Mozgássérültség: a mozgássérültség vagy mozgáskorlátozottság fiziológiai fogyatékosság, amit 

nehéz egységes kategóriaként kezelni, mivel kiterjedtsége és súlyossága eltérő lehet. Főbb típusai: 

agykárosodás utáni rendellenességek, petyhüdt bénulások, ortopédiai elváltozások, amputáció, 

végtaghiányos fejlődési rendellenességek. A mozgássérült személy viselkedési lehetőségei jelentősen 

beszűkülhetnek a mozgásszervi sérülés, illetve más járulékos szervi károsodások vagy krónikus 

betegségek miatt.  

  

Látássérültség: a látássérültség vagy látászavar az éleslátásnál rosszabb látást jelent, elsősorban 

gyengébb látásélességet, de érintheti a látóteret és a tér- vagy a színlátást is. Bármely terület 

károsodása esetén látászavar tapasztalható, amit aszerint értékelnek, hogy gondot okoz-e az 

olvasásban, tájékozódásban, vagy a cselekvésekben. Súlyosabb esetekben teljes vagy részleges (csak 

fényérzékelés) vakságról, illetve gyengénlátásról beszélhetünk.  

 

  

Hallássérültség: a halláskárosodás a hangok iránti érzékenység csökkenését jelenti, aminek a 

mértékét a beszédfrekvencia alapján vizsgálják, erősségét pedig decibelben mérik, külön-külön 

mindkét fülön. Ha ennek erőssége mindkét fülön legalább 30 decibel, akkor nagyothallásról, ha 

mindkét fülön legalább 90 decibel, akkor siketségről beszélünk.  

  

Siketvakság: siketvakságról akkor beszélünk, amikor a látás és a hallás is annyira sérült, hogy az 

egyik érzék sérülése a másikkal nem kompenzálható megfelelően. 
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Beszéd fogyatékosság: a beszédhibán nem csak a beszéd különféle rendellenességeit értik, hanem a 

vele összefüggő írás-olvasási hibákat is. Súlyosság szerint beszédhibákat, beszédzavarokat és 

beszédfogyatékosságot különböztetnek meg. A beszédre való tartós képtelenséget némaságnak 

hívjuk.  

 

Értelmi fogyatékosság: az értelmi fogyatékosság - idegen szóval oligofrénia - olyan állapotot takar, 

amelyben az értelmi képességek jelentősen az átlagos szint alatt maradnak. Az orvosi szemlélet 

szerint akkor beszélhetünk intelligenciacsökkenésről, ha az IQ mutató nem éri el a 70 pontot. Az IQ 

mutató alapján hagyományosan három súlyossági fokot különböztetünk meg: enyhe, középsúlyos és 

súlyos.  

  

Autizmus: az autizmus egy olyan idegi-fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű szociális 

kapcsolatokban és kommunikációs képességekben, illetve abnormális viselkedési és érdeklődési 

mintázatokban mutatkozik meg.  

  

Többszörös fogyatékosság: a többszörös fogyatékosság esetében több fogyatékosság együttes 

jelenlétéről van szó, amelyek lehetnek függetlenek, vagy egymás következményei. Abban az esetben, 

ha a fogyatékosságok egymástól függetlenek, halmozott fogyatékosságról beszélünk, míg ha az egyik 

a másik következménye, megkülönböztetjük az elsődleges és a másodlagos fogyatékosságot.  

  

 

Néhány országos adat: 

 

A KSH által készült 2016-os Mikrocenzus szerint a megkérdezettek nyilatkozata alapján a fogyatékos 

személyek száma a 2011-es népszámlálás szerinti 490 578 személy kb. 80 ezer fővel 408 ezerre 

csökkent az előző népszámláláshoz képest. 2011-ben a népesség 6,2, 2016-ban 4,3%-a tartozott a 

fogyatékos lakossághoz.  

 

A fogyatékos lakosság számának csökkenésében több ok között feltételezhetően meghatározó 

szerepet játszik, hogy az egészségi állapothoz kapcsolódó szociális ellátások rendszere a vizsgált 

időszakban jelentős mértékben átalakult, megszűnt a rokkantsági nyugdíj, felülvizsgálták az 

érintettek visszahelyezhetőségét a munkaerőpiacra, az idősebbek ellátását öregségi nyugdíjra 

váltották, valamint átalakultak az ellátórendszer jogosultsági feltételei.  

 

Mindezek következtében az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság nyilvántartásában 2011-ről 

2012-re közel 70 ezer fővel csökkent az egészségi állapottal összefüggő juttatásban részesülők száma.  
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                                                  KSH Mikrocenzus 2016 

 

 

A fogyatékos lakosság legnagyobb hányadát, csaknem felét a mozgássérültek teszik ki. 2011–2016 

között nőtt az értelmi fogyatékosok és az autisták létszáma (11 ezer fővel, 25%-kal, illetve 3800 fővel, 

74%-kal).  

 

A fogyatékos lakosság több mint fele jelezte, hogy súlyosan, mintegy háromtizede, hogy mérsékelten 

akadályozza valamilyen egészségi probléma a mindennapi tevékenységében. A fogyatékos 

személyek ötöde azonban egészségi problémája miatt nem érzi magát korlátozottnak.  

 

A mindennapi tevékenységek elvégzésében egészségi probléma miatt magukat korlátozottnak érzők 

száma közel 1,5 millió. A szubjektív korlátozottság oka elsősorban tartós betegség vagy 

fogyatékosság. A mindennapi életben enyhe korlátozottságot tapasztal a népesség 9,5, súlyosabbat 

6,3%-a.  

 

A magánháztartásban élők 15, az intézeti háztartásokban élők 32%-a korlátozott. A 

magánháztartásokban élő fogyatékos vagy korlátozott népesség (akadályozottak) kevésbé 

iskolázottak, mint az átlagnépesség, alig több mint harmaduknak van legalább érettségije, míg a 

népesség egészében 45%-nak.  
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Az akadályozottak több mint fele saját jogon öregségi nyugdíjas, járadékos. A rokkantsági, 

rehabilitációs vagy egyéb egészségkárosodási ellátásban részesülők aránya 13%. A fogyatékos vagy 

korlátozott népességben fele annyian dolgoznak, mint a teljes népességben.  

Az akadályozottak legtöbbször a munkavégzés és a tanulás terén érzik magukat hátrányban. 

Összességében a fogyatékos vagy korlátozott népességnek több mint kétharmada a társadalmi 

részvétel valamelyik területén akadályozva érzi magát.  

 

Az akadályozottak egyötöde tapasztalt már hátrányos megkülönböztetést. A foglalkoztatás, a 

közlekedés és az egészségügyi ellátás az a három terület, ahol a leginkább, a lakhatásnál pedig a 

legkevésbé érzékelnek negatív megnyilvánulásokat. 

 

A fogyatékos lakosság nemek szerinti vizsgálata jellegzetes eltéréseket mutat. A fogyatékkal élők 

között összességében ugyanúgy kissé többségben vannak a nők – arányuk 2011- ben és 2016-ban is 

53% – mint a teljes népességben. Ha korcsoportok szerint vizsgáljuk a fogyatékos a nemek szerinti 

különbségeket, azt tapasztaljuk, hogy a fiatalabb korcsoportokban a férfiak, az idősebbekben viszont 

már a nők vannak többségben, ami egybevág a nemeknek a teljes népességben megmutatkozó 

korcsoportok szerinti megoszlásával, illetve határozottan jelzi azt is, hogy miért alakul ki markáns 

nőtöbblet az idősebb korosztályokban.  

 

 
KSH Mikrocenzus 2016 

 

Míg az egészségi állapot romlásának következtében korcsoportról korcsoportra növekszik a 

fogyatékos nők száma, addig a férfiak esetében a növekvő tendencia csupán a 60–74 éves 

korcsoportig tart, ezt követően pedig meredeken csökken a számuk. Ez a 2011-ben és 2016-ban is 

határozottan kirajzolódó összefüggés arra utal, hogy míg a fogyatékos nők jó eséllyel megélik a 75 

éves, illetve idősebb kort, addig a fogyatékos férfiak nagy arányban haláloznak el ebben a 

korosztályban. 
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7.1 Fogyatékos emberek munkaerő piaci helyzete 

 

A fogyatékos emberek társadalomba történő beilleszkedését, más emberek által történő elfogadását 

jelentős mértékben segíti a munkavállalás, ha a megélhetésüket munkából származó bevételből tudják 

biztosítani. A fogyatékos emberek gazdasági aktivitását nagyban befolyásolja a fogyatékosság típusa. 

Főleg azok a fogyatékos emberek tudnak munkát vállalni, akiknek a fogyatékossága kevésbé súlyos.  

 

A magyar társadalom aktivitási szerkezetében 2011- hez képest 2016-ra jelentős változások 

következtek be: 40-ről 46%-ra növekedett a foglalkoztatottak aránya, miközben csökkent a 

munkanélküliek, az inaktív keresők és az eltartottak népességen belüli aránya.  

 

A fogyatékos emberek aktivitási jellemzői nagyon sajátosak, összetételük jelentősen eltér a 

társadalom egészétől, ugyanakkor az öt év alatt bekövetkezett változásokat leíró általános trendek e 

csoportban is érvényesülnek. A fogyatékosok körében a foglalkoztatottak aránya csaknem 3 

százalékponttal, 16%-ra növekedett, miközben csökkent a munkanélküliek és az inaktívak aránya is.  

 

Az inaktívak körében emellett egy belső átrendeződés is megfigyelhető, ami közvetlenül a 

rokkantságinyugdíjas-státusz megszüntetésével, illetve a megváltozott munkaképességűek számára 

nyújtott támogatások rendszerének átalakításával hozható összefüggésbe. Ennek az átrendeződésnek 

a fő eleme a rokkantsági, rehabilitációs, egészségkárosodási ellátásban részesülők, illetve az egyéb 

inaktívak arányának a visszaesése, és ezzel párhuzamosan a saját jogú öregségi nyugdíjasok 

arányának a növekedése. 

 

 
KSH Mikrocenzus 2016 
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Amíg tehát időponttól függetlenül a nemek aránya szerint a fogyatékos és a teljes népesség között 

nem tapasztalható számottevő különbség, addig a fogyatékosok kor, illetve gazdasági aktivitás 

szerinti struktúrája jellegzetesen eltér a társadalom egészétől.  

Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma nemenként (Szolnok) 

Év 
Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők (TS 6301) 
Összesen 

2014 1239 1659 2898 

2015 1151 1572 2723 

2016 1074 1488 2562 

2017 1016 1422 2438 

2018 924 1312 2236 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 

 
 

A fogyatékos emberek létszámának jelentős csökkenésével egyidejűleg összetételük e két utóbbi 

ismérv vonatkozásában figyelemre méltóan átrendeződött a 2011 és 2016 közötti időszakban. 

 

Szolnok Megyei Jogú Város szerepe a fogyatékkal élők ellátásában 

 

A Szolnok Megyei Jogú Város a fogyatékosok és megváltozott munkaképességűek ellátása területén 

a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások elérhetőségét teremtette meg. 
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A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló törvényben foglalt, fogyatékossággal élők 

számára nyújtott ellátások közül a nappali ellátást támogató szolgáltatás, valamint az értelmi 

fogyatékosok ápoló-gondozó ellátása és a lakóotthoni elhelyezés működik a városban.  

 

Az önkormányzatnak nem feladata a fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásának szervezése, de bizonyos ingatlannak térítésmentes, vagy kedvezményes 

használatba adásával igyekszik elősegíteni ezt a tevékenységet. 

 

A szociális foglalkoztatás helyett a fejlesztő foglalkoztatás, mint önálló szociális szolgáltatás 2017. 

április 1-jétől került bevezetésre.  

 

A fejlesztő foglalkoztatás célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény szerint a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén 

felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre, 

egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási 

szolgáltatás biztosítása útján.  

 

A „fejlesztő foglalkoztatás” fogalom arra utal, hogy a foglalkoztatás nem éri el az akkreditált 

foglalkoztatás szintjét/minőségét, de lényegesen különbözik a terápiás célú tevékenységtől. Köztes 

forma, amely a munkavégzésről szól, figyelembe véve a terápiás szükségleteket. E tevékenységi 

forma komplex módon nyújt foglalkoztatási és fejlesztési szolgáltatási elemeket az érintettek 

számára. 

 

A fejlesztő foglalkoztatás az Szt. szerint – a szociális foglalkoztatáshoz hasonlóan – kétfajta 

jogviszonyban valósulhat meg. Egyrészt az Mt. szerinti munkaviszonyban, másrészt, az Szt. szerinti 

fejlesztési jogviszonyban, ha az ellátott kompetenciái nem érik el az önálló munkavégzéshez 

szükséges szintet. 

 

A fejlesztő foglalkoztatás bevezetése révén a foglalkoztatóvá válás lehetősége kiszélesedett. A 2017. 

április 1. napjától hatályos szabályozás értelmében fejlesztő foglalkoztató lehet az intézményi 

jogviszony alapján szociális szolgáltatást, ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, valamint más, a 

szolgáltatói nyilvántartásba fejlesztő foglakoztatást nyújtóként bejegyzett egyéb szervezet. 

 

A Humán Szolgáltató Központ a Prizma úti telephelyén nyújt fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatást az 

intézménnyel jogviszonyban álló ellátottak részére, valamint a fogyatékos személyek nappali, illetve 

bentlakásos ellátását igénybevevők foglalkoztatásáról a KÉZMŰ Kft. gondoskodik a megváltozott 

munkaképességűek rehabilitációs foglalkoztatása keretében. 

 

A fogyatékos személyek bentlakásos ellátását biztosító Liget Otthon 2021. május 31-én jogutód 

nélkül megszűnt. 2021. június 01-től az intézmény fenntartója a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület. 

Az intézmény új neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza-Liget Otthon Szolnok 

(5000 Szolnok, Liget u. 27.; +3656421410; ligetotthon@maltai.hu). Székhelyén 40 fő felnőtt 

korú, fogyatékos személy bentlakásos, teljes körű ellátása, ápolása, gondozása folyik. Két 

további telephelyen lakóotthoni ellátást biztosítanak, 10, illetve 14 fő fogyatékos személy 

számára. Így összesen 64 személy ellátása valósul meg. Az intézményben elhelyezett ellátottak 

közel fele a Kézmű Kft. alkalmazásában áll, 23 személy fejlesztő foglalkoztatásban végez 

munkát, napi 4 órában. 

 

mailto:ligetotthon@maltai.hu
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7.2 A foglalkoztatás hatása a fogyatékossággal élő emberre és családjára 

 

A fogyatékossággal élő emberek jelentős része családban él, akik biztosítják számukra az elfogadó 

toleráns hátteret. Megállapítható, hogy a családok döntő többsége erején felül próbálja biztosítani a 

fogyatékossággal élő családtag ellátását és csak végső esetben fordulnak fogyatékosok ellátását 

biztosító bentlakásos szociális intézményhez. Ráadásul ezen intézmények száma és férőhely 

kapacitása alacsony.  

 

Felmerül a kérdés, miért van kiemelt jelentősége a fogyatékos személyek foglakoztatásának. 

A kérdés megközelíthető a fogyatékossággal élők és a fogyatékos személyt eltartó családok oldaláról.  

 

A munkavégzéssel és az önálló jövedelemmel a fogyatékos ember a társadalom teljes értékű tagjának 

érezheti magát. A foglalkoztatás elősegíti a fogyatékossággal élő személy mentális állapotának 

javítását, szerzett illetve tanult készségeinek megőrzését esetleges fejlesztését.  

A folyamatos foglakoztatás biztosításával bizonyos fogyatékosok a munkaerő-piacra is 

visszavezethetőek.  

Nem elhanyagolható a foglakoztatáshoz kapcsolódó bér szociális helyzetre történő pozitív hatása 

sem.    

 

A család szempontjából a fogyatékos családtag minden esetben jelentős többletkiadást jelent. A 

fogyatékosság mértékétől függően a fogyatékos személy ellátása miatt egy családtag általában 

ideiglenesen vagy tartósan kiesik a foglalkoztatásból, mely jövedelemkiesést eredményez. 

Megfigyelhető, hogy azon családok esetében, amelyek fogyatékos személy ellátásáról gondoskodnak, 

nagyobb arányban fordul elő, hogy az egyik szülő egyedül marad a fogyatékos családtaggal, 

elsősorban gyermekkel. Ezen családok esetében a jövedelemkiesés hatványozott problémát okoz, erre 

vezethető vissza, hogy az ilyen családok az átlagos életszínvonal alatt élnek és nem ritka közöttük a 

mélyszegénység megjelenése sem. Amennyiben a fogyatékos személy foglalkoztatása biztosított az 

ellátást biztosító családtag ismételten munkaviszonyt létesíthet, melynek eredményeként a család 

jövedelmi viszonyai és szociális helyzete javul. 

 

Nem elhanyagolható a foglalkoztatás makrogazdasági hatása sem, hisz a fogyatékosok és családjuk 

számára biztosított szociális kiadások csökkenését eredményezheti. Ez a hatás akkor is jelentős, ha a 

fogyatékosok által végzett munka terméke csak a foglalkoztatás költségeit fedezi. Különösen igaz ez 

a megállapítás a munka-rehabilitációs foglalkoztatás esetében, de jelentős profittal a fejlesztő-

felkészítő foglalkoztatás esetében sem lehet számolni. Az állam szerepe ezért meghatározó a 

fogyatékos foglalkoztatás területén.  

 

A fogyatékos személyek foglalkoztatási lehetőségei 

 

A foglalkoztatás célja nem csak a munka világába történő beillesztés, hanem a társadalmi integráció, 

vagyis a közösség életében való aktív részvétel biztosítása. Fontos, hogy a fogyatékossággal élő 

emberek is érezzék, aktív, hasznos, alkotó tagjai a társadalomnak.  

A városunkban jelenleg is működő foglalkoztatási programok mellett jelentős szerepe van a szociális 

intézmények foglalkoztatási programjainak.  

 

7.3 Az önkormányzat szerepvállalása a fogyatékosok foglalkoztatásában 

 

Az önkormányzat kötelezettsége a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének biztosítására 

és a fogyatékosok ellátását szolgáló szociális ellátások létrehozására és működtetésére terjednek ki. 
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A helyi társadalom viszont joggal várja el a települési önkormányzattól, hogy kiemelt figyelmet 

fordítson a településen élő, fogyatékos személyek társadalmi integrációjának elősegítésére és a 

szociális helyzetének javítására.  

 

Az önkormányzatnak két lehetősége van a fogyatékos személyek foglalkoztatásának elősegítésére:  

 

- Az egyik, hogy önmaga hoz létre foglalkoztató szervezetet – leggyakrabban közhasznú 

szervezetet - és ezáltal biztosítja a foglalkoztatást, mely megoldás lehet egy kisebb (3000-10000 fő) 

településen, ahol a fogyatékosok foglalkoztatása egy aránylag átlátható méretű intézmény útján is 

biztosítható.  

 

- A második lehetőség alapvetően a nagyobb településeken és kistérségi szinten valósítható 

meg, ahol a fogyatékosok száma nagyobb.  

 

Ilyen településeken a foglalkoztatást az önkormányzat/kistérségi többcélú társulás nem képes 

felvállalni valamennyi fogyatékosnak azonos esélyt teremtve a foglalkoztatásra, így ezen 

település(ek) estében a koordináló szerepet, illetve a foglalkoztatás infrastrukturális feltételeinek 

megteremtését kell, hogy felvállalja. Természetesen ehhez szervesen kell, hogy kapcsolódjon a 

szociális alászolgáltatások és szakosított ellátások rendszere is.  

 

Az önkormányzatok döntő többsége nem rendelkezik olyan ingatlantulajdonnal, melyben biztosítható 

lenne a fogyatékosság szinte minden formájára foglalkoztatást biztosító szervezet, vagy szervezetek 

elhelyezése. Ez a megállapítás Szolnok városra és a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulására is igaz.  

 

Az Önkormányzatok feladata kell, hogy legyen a fogyatékosok önálló életviteléhez szükséges 

feltételek megteremtése. Szolnok városban a szociális ellátáshoz kapcsolódó lakóotthonok 

létrehozásában rendelkezünk eredményekkel, de olyan, a lakhatást biztosító megoldásról, mely nem 

szociális ellátáshoz kapcsolódó és kiemelten a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjának 

elősegítést szolgálja, nem rendelkezünk erről információval.  

 

Szolnok város, illetve a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása részére a foglalkoztatás elősegítésére 

vonatkozó, fentebb említett lehetőségek közül az utóbbi megoldás tűnik megvalósíthatónak.  

 

Az ellátottak, illetve a fogyatékossággal élők mentális állapotát alapul véve lehetőleg a foglalkoztatás 

és a szociális ellátás térbeni integrációjára kell törekedni, úgy, hogy a jogszabályi megfelelőség 

érdekében a foglalkoztatás és a szociális ellátás elkülönüljön, de mégis lehetőség szerint egymáshoz 

közel legyen.  
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Nonprofit és egyházi szervezetek szerepe és lehetőségei a fogyatékosok ellátásában és 

foglalkoztatásában.  

 

A fogyatékos személyek ellátásában az állam és az önkormányzatokon túl mindig is aktívan 

közreműködtek az egyházak és a non-profit, vagy civil szervezetek.  

 

Az egyházak szerepe 1948-at megelőző időszakban meghatározó volt a fogyatékosok ellátása 

területen, mely hosszú évszázadokra nyúlt vissza. Ezen hagyomány tört meg 1948-at követően, de az 

egyházak teljes mértékben nem vonultak ki a fogyatékos ellátásból. Az önkormányzatok, illetve az 

állam nem volt képes a fogyatékosok társadalmi integrációját megoldani, az ellátások a fogyatékosok 

esetében szegregáció irányába hatottak.  

A fogyatékosok érdekvédelmi szervezetei, ha látszólagosan is, de működtek, ennek a talaján alakultak 

ki a ma is működő nonprofit szerveztek, civil kezdeményezések.  

A múlt hagyományaira építve célszerű a fogyatékosok foglalkoztatásában is minél inkább a nem 

önkormányzati rendszerre építeni, az egyházakat és a civil szervezeteket bevonni.  

Természetesen ez nem jelenti, hogy az önkormányzat kivonul a fogyatékosokat érintő problémák 

megoldásából, inkább azt vonja maga után, hogy fő feladatának a koordinálást, az együttműködés 

segítését, illetve a lehetőségei szerint infrastrukturális feltételek megteremtésében történő 

együttműködést biztosítja. 

 

Az egyházi és nonprofit szervezetek bevonásának előnyei:  

- rugalmasabb ellátási és foglalkoztatási rendszer jön létre; 

- önkéntesség és társadalmi szolidaritás erősödése; 

- többletforrások bevonásának lehetősége az ellátásba; 

- nagyobb elhívatottság az ellátást nyújtók részéről; 

- hatékonyabb működésre törekvés; 

- az ellátottak és családtagjaik intenzívebb bevonása az ellátásba és feltételeinek 

megteremtésébe. 

 

Ezen előnyök mellett természetesen megjelenhetnek akadályok is, de ezek az önkormányzat és az 

ellátásban közreműködő szervezetek hatékony együttműködésével minimalizálhatóak. Az előnyöket 

áttekintve kijelenthető, hogy egy átfogó, új elvek alapján létrejövő rendszerben a civil és non-profit 

szervezetre kell hangsúlyosan építeni, építkezni. 

 

7.4  Fogyatékos emberek esélyegyenlősége: 

 

Az egyenlőség, az egyenlőtlenségek kérdése különböző mértékben ugyan, de valamennyi – a 

többségtől eltérő jellemzőkkel rendelkező – személyt, csoportot érint ma Magyarországon. 

Különösen veszélyeztetett csoport a cigány/romaság, más szempontból a nők, ismét más 

szempontból, de külön figyelmet érdemel a fogyatékos személyek helyzete is.  

 

Fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, 

évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat számtalan tényező 

hátráltatja. Az Európai Unióban közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel 

érvényesülhessenek a mindennapi életünk során – a fizikai és szellemi környezetben, a lakhatás és 
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közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és 

munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet valamint a sport és a szórakozás területén is. 

Kiemelt prioritásként a minőségi közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális ügyek, 

közlekedés stb.) egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg. 

 

A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, hogy az 

államigazgatás területén meghonosodjon a mainstreaming (főáramlás) elve, vagyis az a szemlélet, 

hogy a fogyatékos emberek ügye nem (csak) szociális kérdés: valamennyi ágazat, minden 

közigazgatási szereplő kötelessége és felelőssége, hogy a saját területén érvényesítse a fogyatékos 

emberek esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye az ehhez szükséges szakmapolitikai 

lépéseket.  

 

Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékos-ügyben is a társadalmi szemléletformálás 

az egyik legnagyobb kihívás. A szemléletformálást az érintettek bevonásával kell elvégezni, mert 

csak így adható át hitelesen a fogyatékossággal nem érintett emberek számára fontos ismeretanyag, 

különös tekintettel a közoktatási-, közművelődési intézményekben, közszolgáltatásokat nyújtó 

szerveknél és közhivatalokban dolgozók számára. A szemléletformálás hitelét veszíti, ha olyan 

személy(ek) végzik, akik nem érintettek. A szemléletformálásba a fogyatékossággal érintetteket 

képviselő civil szervezetek munkatársainak és önkénteseinek bevonása elengedhetetlen. Így ezen a 

területen is érvényesülhet a Madridi nyilatkozat egyik legfontosabb alapelve: „Semmit rólunk,   

nélkülünk!”  

 

Komoly kihívás, és súlyos feladat hárul a döntéshozókra és végrehajtókra a társadalom egésze 

tekintetében: mindenki számára világossá kell tenni, hogy a fogyatékos emberek integrációja 

mindannyiunk feladata, és – bár jelentős anyagi forrásokat emészt fel – nem csupán pénz kérdése. Az 

egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, különleges táblák vagy éppen hangos térkép 

alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és 

egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen fontos eszköze az esélyegyenlőségi útmutató elkészítése és 

az abban foglaltak végrehajtása is.  

 

Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi 

években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember - 

azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-

halmozottan fogyatékos emberek - speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex 

akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni.   

 

Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást 

a mozgássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is 

igénybe vehessenek. (Hangos-térkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A 

kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások 

egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában foglalja az épületek komplex 

akadálymentességét, de annál jóval több. 

 

Az önkormányzati tulajdonú egészségügyi intézmények akadálymentesítettségének feltérképezése 

évekkel ezelőtt megtörtént. A városi orvosi rendelők, illetve az egyéb egészségügyi intézmények 

nagy része akadálymentesített. Az Önkormányzat önerőből, valamint pályázati forrás bevonásával az 
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egészségügyi intézményeken túl minden önkormányzati fenntartású intézménynél igyekszik 

megoldani az akadálymentesítést. 

 

A szolnoki, illetve a kistérségben fogyatékossággal élő személyek számáról nem rendelkezünk pontos 

adatokkal. Számukról a 2011. évi népszámlálás szolgáltat adatot, mely szerint 3.917 fogyatékossággal 

élő személy lakik városunkban, míg a Szolnoki Kistérségben élő fogyatékossággal élők száma 

meghaladja a 7.100 főt. A népszámlálási adatfelvétel személyi kikérdezésen alapul, a megkérdezettek 

saját maguk minősítik fogyatékosságukat. Ez a módszertani jellegzetesség pontatlanságot 

eredményezhet a fogyatékosok számát, illetve megoszlását illetően. 

 

 

kor (év) 
Jász-Nagykun-Szolnok 

megye (fő) 

Szolnoki 

Kistérség (fő) 

 

Szolnok város (fő) 

0-14 1282 331  187 

15-29 2243 549  413 

30-39 1944 471  261 

40-49 4728 1171  642 

50-59 6314 1671  912 

60- 12817 3145  1666 

 

Az adatok alapján megállapítható, hogy a 40 év felettiek esetében drasztikusan emelkedik a 

fogyatékosság előfordulási aránya, amelynek oka lehet a tartós betegség, valamint az egészségügyi 

állapotromlás.  

 

A városunkban fogyatékossággal élők több mint fele csak általános iskolai, vagy annál alacsonyabb 

végzettséggel rendelkezik, középfokú tanulmányait 34 százalékuk fejezi be és csupán 8 százalékuk 

rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Az iskolai végzettséggel kapcsolatos adatok azt bizonyítják, 

hogy a fogyatékos emberek iskolai végzettsége alacsonyabb a nem fogyatékos emberekénél, amely 

tény egyértelműen korlátozza, behatárolja munkavállalási lehetőségeiket.  

 

 

7.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékossággal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nem állnak pontos adatok rendelkezésre a 

fogyatékossággal élők számáról, nem 

készülnek elemzések, értékelések a célcsoport 

társadalmi esélyegyenlőségét érintő, azt 

befolyásoló foglalkoztatási, egészségügyi és 

szociális területeken. 

Az intézményi adatgyűjtés és adatszolgáltatás 

mellett az érintett csoportok érdekvédelmi, 

kisebbségi képviseletének aktív bevonásával 

szükséges bővíteni az információs 

partnerséget arra vonatkozóan, hogy az általuk 

működtetett vagy felügyelt 

közszolgáltatásokhoz (szociális ellátás, 

egészségügy, gyermekjólét, közművelődés) 

való hozzáférés mennyire biztosított a 

hátrányos helyzetű csoportok számára, illetve 

mennyire veszik igénybe azokat. 
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Egyes középületek, kulturális, szociális, sport 

és egyéb közszolgáltatást nyújtó intézmények 

nem teljeskörűen akadálymentesítettek. 

 

A TOP Plusz 2021-2027 Operatív Program 

keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az 

önkormányzat felelősségi körébe tartozó 

intézmények teljes körű akadálymentesítésére. 

A pénzügyi lehetőségek függvényében a 

célcsoport képviselői, szakértői bevonásával 

önkormányzati ütemtervet kell készíteni a 

megvalósításról, felelősökről, lehetséges 

további forrásokról.  

Az elért eredmények ellenére a közösségi 

közlekedés akadálymentesítettsége nem 

teljeskörű, a város egyes területein az 

akadálymentesítési fejlesztések eltérőek. 

A közösségi közlekedésben folytatni kell a 

közlekedési eszközök, buszmegálló és 

utasvárók teljes akadálymentesítését. Az 

alacsonypadlójú járművek, a hangjelzés a 

lámpánál, a speciálisan kialakított 

járófelületek a fogyatékkal élők jobb 

közlekedési és tájékozódási lehetőségeit 

szolgálják.  

A fogyatékosok nappali ellátása csak az 

érintettek egy szűk csoportja számára elérhető. 

A célcsoport részére szervezett nappali 

foglalkozások, szabadidős programok, 

csoportfoglalkozások hozzájárulnak a 

mentális képességek, fejlesztéséhez, a fizikai 

aktivitás megőrzéséhez.   

Meg kell vizsgálni a fogyatékos személyek 

részére új nappali ellátás létrehozásának 

lehetőségeit, civil és egyházi szervezetek 

bevonásával bővíteni kell az ellátási 

lehetőségeket. Meg kell teremteni az autisták 

számára is a nappali ellátás feltételeit. 

 

Tovább erősítendők a célcsoport irányában a 

társadalmi szemléletformáló tevékenységek. 

Egyre fontosabbak szerep játszanak a 

fogyatékosok ellátásában az önkéntesek, mint 

potenciális csoport, akik a településeken 

hatékony segítséget jelenthetnek. 

Képzésekkel, szemléletformáló programokkal 

lehet honosítani az önkénteség valódi elvét. 

Nagyobb hangsúlyt kell kapjon az 

érzékenyítés, az esély órák, szakmai 

tapasztalatcserék, fórumok. A pályázatok 

előkészítésébe és megvalósításába be kell 

vonni a civil partnereket. 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

esélyteremtési tevékenysége, társadalmi felelősségvállalása 

 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 273/2003. (XI.27.) számú közgyűlési határozatának 1. 

számú mellékleteként fogadta el Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiáját és 2. számú 

mellékleteként a hozzá tartozó cselekvési programot, melynek küldetése a lakosság élethelyzetének, 

életminőségének javítása a civil szervezetek fejlesztésén keresztül. Szolnokon becsült adatok alapján 

mintegy 600 civil szervezet működik az oktatás, kultúra, sport, szabadidő, hobbi, szociális ellátások, 

egészségügy, közbiztonság, gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, nemzetközi kapcsolatok stb. 

területén. 

 

A civil társadalom fejlesztésének, fejlődésének mozgatórugója egy erős érdekképviselettel bíró helyi 

civil társadalom, hiszen a civil érdekképviselet alulról szerveződő folyamat, mely a kialakított 

fórumain keresztül képviseli a szakmai érdekeket, értékeket stratégiai kérdésekben. Az eddig eltelt 

időszak bizonyítja, hogy a helyi civil érdekképviseleti struktúra jól kialakított, behálózza a helyi 

társadalmat és lehetőséget nyújt a visszacsatolásokra. 

 

Szolnok városában a civil szervezetek jelentős szerepet töltenek be az egészségügyi, kulturális, 

oktatási, szociális és ifjúsági feladatok ellátásában, valamint a szabadidő hasznos eltöltése területén. 

 

Az önkormányzati feladatok civil szervezetek közreműködésével történő ellátása évek óta 

vizsgálódás tárgya. A 2020. évi adatok alapján 38 szervezettel van 48 szerződéses kapcsolata az 

önkormányzatnak. A szerződéses partnerek működési forma szerint 76%-ban egyesületi formában, 

21%-ban alapítványként, 3% pedig közalapítványként működnek.  

A szerződés típusa szerint 54% együttműködési megállapodás/szándéknyilatkozat, 27% 

önkormányzati feladatellátási szerződés, 19% pedig EU-s projektekben való együttműködésre 

irányul.  

Az önkormányzati feladatellátások között szociális, közművelődési, közbiztonsági turisztikai, 

városmarketing tevékenységekben való közreműködés jelenik meg. Az egyéb megállapodások 

szerinti tevékenységi kör már szélesebb: ifjúságügy, egészségügy, fogyatékosügy, esélyegyenlőség, 

civil szervezetek önszerveződésének támogatása. 

Kiemelendők azok a kezdeményezések, szervezetek is, melyek az önkormányzat közreműködésével 

a generációk közötti együttműködést, közeledést szolgálják.  

 

Indokoltnak tartjuk, hogy a programban bemutatást nyerjenek azon civil szervezetek, akikkel 

együttműködve érheti el célját az önkormányzat az esélyegyenlőségi területeken, illetőleg 

amelyek értékes közreműködésével készült a HEP teljes anyaga. 

 

 

CONTACT Mentálhigiénés és Konzultációs Szolgálat 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-ben indította el Újvárosi Humán Fejlesztési 

Programját. A komplex megközelítésű Program a meglévő erőforrások és szolgáltatások szinergiája 

révén kíván a leszakadó városrész helyzetén változtatni. 

 

A program fő célja, hogy 7 fő terület (foglalkoztatás, szociális, oktatási, egészségügyi, közbiztonsági, 

környezetfejlesztési és sport-rekreáció területe) mentén ösztönözze az együttműködést az egyes 
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szereplők között. Az egyik pillér a helyi bázison alapuló Társadalomfejlesztési komponens, melynek 

koordinálásával a CONTACT Mentálhigiénés és Konzultációs Szolgálatot bízta meg Szolnok 

Megyei Jogú Város Önkormányzata.  

 

A másik pillér a Szolgáltatásfejlesztési komponens, melynek koordinálását a Polgármesteri Hivatal 

Humán Igazgatósága végzi. Ezt a két pillért folyamatos interakció kommunikációs hídja köti össze a 

kapcsolódó munkacsoportok tevékenysége mentén.  

 

A Kornéliusz Háza Missziós Egyesület 2018. február 28. napjával befejezte a városrészben az 

Újvárosi Humán Fejlesztési Programban való közreműködését. A program kezdete óta sok-sok érték 

jött létre, a lakosság a program során kialakított szolgáltatásokat szívesen vette igénybe, és kívánja 

azt a továbbiakban is igénybe venni. A Program végrehajtásába a Contact Mentálhigiénés 

Konzultációs Szolgálatot vonta be az Önkormányzat. A Contact Mentálhigiénés Konzultációs 

Szolgálat az Újvárosi Humánfejlesztési Program társadalomfejlesztési komponense megvalósítását 

végzi 2018. júniusától, az Egyesület oktatási és szociális stratégiai partnere Szolnok Városának.   

 

2010. március 1-jén nyitotta meg kapuit Szolnokon a Baross u. 56. szám alatt a CONTACT 

Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat által működtetett Önkéntes Centrum egy Európai Uniós 

projekt (TÁMOP 5.5.2) keretében. A projekt 2011. november 30-án lezárult, de a működtető Civil 

Közösségi Szolgáltató Központ feladataihoz kapcsolva továbbra is végzi a tevékenységet. 

A CONTACT Mentálhigiénés Konzutációs Szolgálat 2016. szeptembere óta Magyar Élelmiszerbank 

Egyesület megyei koordinátora, és szolnoki partnerszervezete. Az áruházi élelmiszermentés 

eredményeként nagyon sok értékes élelmiszer – elsősorban pékáru, zöldség, gyümölcs – 

szétosztására van lehetőség, mely segítségével naponta kb 100 családot lát el élelmiszercsomaggal. 

Ezek a termékek napi segítséget nyújtanak nehezebb sorsú embertársainknak, így a rendszeres, 

kiszámítható adományok életminőség váltást is eredményezhetnek, és kiegészítik az Önkormányzat 

szociális közétkeztetési programját, valamint a szünidei gyermekétkeztetést egyaránt. Az eltelt idő 

alatt az egyesület fejlődött, jelenleg 1 francia és 2 angol áruházzal, valamint egy amerikai lánccal 

dolgozik partnerségben Szolnokon, 623 családot szolgál ki JNSZ megyében, mely megközelítőleg 

2500 főt jelent. Az egyesület NÉBIH által kiadott működési engedéllyel működő partnere az országos 

hálózatnak, mely engedéllyel 4 szervezet rendelkezik a hálózaton belül. Az egyesület célja a jövőben 

egy megyei élelmiszer központ létrehozása, ami elosztó központként is működik egyben.   

A Magyar Élelmiszerbank 2005 óta működik Magyarországon az Európai Élelmiszerbankok 

Szövetségének tagjaként. Missziója, hogy a felkutassa és összegyűjtse az élelmiszerfeleslegeseket, 

hogy eljuttassa a rászorulóknak, csökkentve ezáltal az élelmiszerpazarlást és nélkülözést. 

Magyarországon évente 1,8 millió tonna élelmiszerfelesleg keletkezik. Az Élelmiszerbank a 

felesleget ingyen veszi át a felajánló élelmiszeripari cégektől és kereskedelmi láncoktól és az 

adományokat díjmentesen adják át partnerszervezeteiknek, akik a szétosztást szintén nonprofit alapon 

valósítják meg. 

Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány  

 

A szervezet három fő területen tevékenykedik, tanodát működtet a Szandaszőlős városrészen évente 

legalább 30 hátrányos helyzetű diák és családjaik részére; egészségfejlesztő tevékenységet végez; a 

családi erőforrások növelése érdekében fejtenek ki tevékenységet. 

Az alapítvány pályázati programok által fejti ki tevékenységeit. Programjaik általános célja, a 

célcsoport lelki egészségi állapotának és életminőségének javítása. Tevékenységükkel egyfajta 
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mentálhigiénés szemléletet alakítanak ki a célcsoport körében. A szervezet előnyben részesíti a 

családokra való odafigyelést, és kompetenciafejlesztő tanácsokkal segítik őket. Programjuk 

eredményeképpen a célcsoport lelki egészsége, valamint a kapcsolataik minősége javul és 

bekövetkezik egyfajta szemléletváltás a családi értékek-, családi élet fontossága iránt. 

Tanodai programjukat a Szandaszőlős városrészben valósítják meg. A foglalkozások egyéni és 

csoportos bontásban történnek. Célkitűzésük a célcsoport és családjaik szociális-, kulturális- és 

mentális megsegítése, felzárkóztatása. Programjukkal Szandaszőlős városrész hátrányos helyzetű 

lakosságának problémáira kívánnak közösségi megoldásokkal reagálni.  

Egyedülálló Szülők Klubja Szolnok 

Az alapítvány együttműködik a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézménnyel a 

tevékenység megvalósításában. A program számos módon segíti az egyszülős családokat. 

Térítésmentes szolgáltatásokkal – jogi konzultáció, pszichológiai segítségnyújtás, élményt adó 

programok – segítik a családok mindennapjait. 

Páros Ösvény Családi Centrum 

Az alapítvány együttműködik a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézménnyel a 

tevékenység megvalósításában. Két hetente online magazinműsorral segítik a párkapcsolatok, 

családok magasabb szintű működését. Előadásokkal és célzott programokkal támogatják a pár- és 

családi kapcsolatok erőforrásainak növekedését. 

Kaméleon Improvizációs Társulat 

A Társulat a felnövekő nemzedék lelki egészség védelme érdekében fejti ki tevékenységét. Munkájuk 

során gyakran alkalmazzák a Fórumszínház technikát, olyan társadalmi problémák feldolgozására, 

mint a szegénység, munkanélküliség, előítéletek. Köznevelési színtéren olyan jelenségek kapcsán 

kérik közreműködésüket, mint az iskolai agresszió, kiközösítés, drogproblémák, vagy generációs 

szakadékok, szülő-gyermek kapcsolatban meglévő nehézségek visszatükrözésére és a résztvevők 

érzékenyítésre. Rendhagyó irodalomórát is tartottak már. 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ Szolnok a következő 

szolgáltatásokat biztosítja a városban: 

 

- Családok Átmeneti Otthona, mely 2001 óta működik Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával ellátási szerződés formájában. Az intézmény 40 (gyermek és felnőtt 

együttesen) férőhellyel rendelkezik. Az intézmény országos befogadási illetékességű, az 

elhelyezés 12 hónapra szól, ami szükség esetén, tanév végéig 6 hónappal meghosszabbítható. 

A Családok Átmeneti Otthona teljeskörű felújítása 2020-ban lezárult, így modern épületben 

kerülnek elhelyezésre a családok. 

- Krízisközpont mely a kapcsolati erőszak elől menekülő krízishelyzetbe került bántalmazott 

egyének és családok elhelyezésében és ügyeik intézésében nyújt segítséget. 

- Regionális Krízisambulancia: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2018 januárjától 

létrehozta a régiós illetékességű Krízisambulanciát, mely a kapcsolati erőszak áldozatainak, 

családtagjaiknak, és a bántalmazottakkal (nőkkel és férfiakkal egyaránt) foglalkozó 

szakembereknek nyújt segítséget, szociális-, jogi-, pszichológiai tanácsadások keretében. Az 

ambulancia feladata a kapcsolati erőszak kezelésében közreműködő szakemberek és 

ellátórendszerek koordinációja is. 
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- Egyéb segélyprogramok: A Segélyszervezet számos szolgáltatásával segíti a városban élő 

hátrányos helyzetű családokat. Iskolakezdési és óvodai kezdőcsomagot biztosít a rászoruló 

gyerekeknek, fejlesztő szakembereket biztosít részképesség nehézségekkel küzdő családok 

számára, valamint napközi táborokkal segíti a gyerekek nyári szabadidő eltöltését. 

Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület 

 

A Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület tevékenysége az elmúlt évek során egyre színesebbé 

és széleskörűbbé vált, pótolhatatlan feladatokat lát el a leszakadó, hátrányos helyzetű fiatalok 

felzárkóztatásában, integrálásában. Az egyesület a kevesebb eséllyel rendelkező gyermekeket, 

fiatalokat és családjaikat elkötelezetten támogatja emberi méltóságuk tiszteletben tartásával és 

értékeik elfogadásával. 

 

A Kamasz Tanya GYIE szolgáltatásait elsősorban Szolnokon élő sajátos nevelést igénylő, 

/konfliktusos/problémás magatartású, valamint középsúlyos, súlyos, és halmozottan fogyatékos 

gyermekeknek és a Széchenyi városrészben lakó/tanuló fiataloknak nyújtja, akik, ha a klub nem állna 

rendelkezésre, szabadidejüket az utcán töltenék el. 

 

2008-ban Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági 

Egyesület között 2008. évben feladat-ellátási szerződés jött létre a Szolnok város gyermek- és 

ifjúságpolitikai területén való együttműködésről. Az egyesület a Nyúl u. 2. száma alatti épületet, 

amely korábban óvoda is volt, az Önkormányzattól bérli. 2011-ben kértek és kaptak működési 

engedélyt fogyatékosok nappali ellátására, hiszen az egyesület további működtetéséhez a normatív 

támogatás lehívása elengedhetetlennek bizonyult. 

A Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület a hátrányos helyzetű fiatalok alternatív nappali 

ellátását biztosítja délutánonként, illetve a Kamasz-Tanya Fogyatékosok Nappali Intézménye 

hétköznap 7.00-16.00 óráig fogadja a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi sérült, illetve autista 

fiatalokat. 

 

Az egyesület nagy hangsúlyt fektet az integrált programok szervezésére, ahol a fogyatékkal élőknek 

és az épeknek, illetve a roma és nem roma származású fiataloknak nyújtanak tartalmas lehetőségeket 

szabadidejük hasznos eltöltésére.  

 

Az egyesület működésének eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy a csellengő fiatalok hasznos 

szabadidejének eltöltése céljából alakult Kamasz-Tanya Ifjúsági Klub komplex programcsomagja a 

fiatalok fejlődését értékteremtő módon szolgálja, a fejlesztési eredmények személyiségükbe beépülve 

közvetlenül javítják iskolai eredményeiket és közösségi beilleszkedésüket.  

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (CKSZK) 

 

A Civil Házban működik a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 

(CKSZK), mely az adatbázisában regisztrált civil szervezetek és civil szerveződések számára 

infrastruktúrát biztosít, szakmai szolgáltatásokat nyújt, hírlevelet ad ki és honlapot működtet, szakmai 

koncepció alapján működik. A Civil Ház működtetője a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs 

Szolgálat, mint Címbirtokos. 

  
A Civil Kerekasztal jogi személyiséggel nem rendelkező, önszerveződő csoport, mely azonos (civil) 

érdekek mentén jött létre, szakmai alapú közösség, melynek munkájában a civil szervezet az alapító 
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okiratában megjelölt tevékenysége alapján vesz részt. A kerekasztal tagjának jelentkező civil 

szervezetnek regisztrálnia kell a Civil Házban.  

 

A Civil Tanács a - 10 szervezeti tagot elérő vagy meghaladó - Civil Kerekasztalok vezetőiből, és a 

mindenkori CKSZK vezetőből áll. Ők a Civil Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai. A Civil 

Tanács tanácskozási joggal rendelkező tagjai: az önkormányzati bizottságokba delegált civil tagok az 

Önkormányzat civil referense, valamint a tiszteletbeli tag(ok). A Civil Tanács tagjai sorába 

meghívhat olyan delegáltat, aki jelentős társadalmi bázissal rendelkező civil önszerveződést képvisel. 

Az Önkormányzat partnere civil ügyekben a Civil Tanács.  

 

Az önkormányzati bizottságokba a Civil Kerekasztalok jelölhetnek szakértőt. A Civil Tanács – 

előzetesen meghatározott kritériumok alapján – dönt arról, hogy a Civil Kerekasztalok által javasolt 

jelöltek közül kik legyenek a civil szakértők az önkormányzati bizottságokban. 

 

Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet (FOCENOSZ) 

 

A FOCENOSZ a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának, életminőségének javításához, 

a társadalmi leszakadás veszélyének mérsékléséhez, a társadalmi kirekesztődés csökkentéséhez kíván 

hozzájárulni. Képzéseik, szolgáltatásaik megvalósításával a sajátos problémákkal küzdő, hátrányos 

helyzetű emberek munkaerő-piaci re-integrációját célozzák meg. A környezetükben élő és dolgozó 

lakosság részére lehetőséget nyújtanak életvitel, életmód mintákkal történő megismerésre, mely 

pozitív irányba befolyásolhatja egészségi állapotukat, javítja munkavégző képességet. 

A hátrányos helyzetű emberek, köztük az iskoláskorú, elsősorban cigány/roma gyerekek életében 

jelenlévő nehézségek leküzdésére segítő programok kidolgozásával, megvalósításával járulnak hozzá 

a tanulók iskolai eredményességéhez. 

Tanodai programjukban, szakemberek közreműködésével az iskolai felkészülést, helytállást, 

szabadidős-, kulturális-, sport programok szervezésével, a bevont tanulók iskolai eredményességének 

javítását, iskolai lemorzsolódások csökkentését, az iskolaidőn túli szabadidő hasznos eltöltését, 

hosszú távon a cigány/roma mélyszegénységben élő gyerekek továbbtanulási esélyeinek javítását 

célozzák meg. 

Tevékenységükkel hozzájárulnak a Szolnok városban halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi 

réteghelyzetben élők életkörülményeinek javításához és társadalmi felzárkóztatást célzó 

intézkedésekhez. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 

 

Az Egyesület 1990 óta segíti az időseket. Működésük fő elemei: az esélyegyenlőség megteremtése, 

diszkrimináció csökkentése, társadalmi szerepvállalás erősítése integráció elősegítése, sok esetben a 

hagyományápoláson és a kultúrán keresztül.  

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén összesen 20 nyugdíjas klubban van jelen, tagjaik száma 

közel 800 fő. A feladatokat 3 fős elnökséggel, illetve 20 klubvezetővel látják el, önkéntes 

tevékenységként.  

 

Az utóbbi években az egyesületük fő célja a generációs rendezvények megvalósítása volt. A 

vezetőségük és a klubvezetőik véleménye szerint, a generációk közötti szakadékot leginkább úgy 
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lehet csökkenteni, hogy lehetőséget adjanak a különböző korosztályok találkozására és helyet 

biztosítsanak a beszélgetéseknek, közös tevékenységeknek. 

 

Programjaikat igyekeznek innovatívan, a valós igényekre építve, az új trendeket is figyelembe véve, 

megvalósítani. Vittek már sütit a Szolnoki Dal Fesztivál zenészeinek a backstage-be; Karácsonykor 

gyerekekkel együtt készítettek névre szóló mézeskalács csomagokat a mentősöknek; egy általános 

iskolásoknak szóló egészségnevelési versenyen ők voltak a szociális cirkusz állomás; és írtak már 

együtt színpadi jelenetet fiatalos nyelven Szolnok város nevezetességeiről. 

 

A nyugdíjas klubok elöregedésének, a taglétszám csökkenésének problémájának orvoslása-, és az 

idősek jóllétének növelése érdekében, a jövőben szeretnének kiemelt hangsúlyt fektetni a demencia 

kialakulásának megelőzésére. 

 

Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete        

 
Az Egyesület 2000-ben alakult Szolnokon. Az egyesületükhöz 16 nyugdíjas klub (720 fő), és 28 

egyéni tag tartozik. Alapértékük: bizalom, elkötelezettség, hitelesség, megbízhatóság, pontosság, 

nyíltság, nyilvánosság, stabilitás. Tevékenységük szerteágazó: szociális, érdekvédelmi, kulturális, 

egészségmegőrző, betegségmegelőző, stb. Tagok a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

működtetett Városi Civil Tanácsának, ahol képviselik a nyugdíjasok érdekeit. 

 

Részt vesznek a nemzeti ünnepeink alkalmából rendezett megemlékezéseken, ünnepségeken. 

Szolnok Város Napja alkalmából a Szolnoki Gyermektanáccsal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Diákönkormányzattal közösen szervezték meg a koszorúzási ünnepséget a Vártemplom mögötti 

téren, ezzel is kifejezve a generációk közötti jó kapcsolatot. Aktívan jelen vannak a Civil Kavalkádon. 

 

Jó munkakapcsolatot ápolnak a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságával, a város kulturális 

intézményeivel, civil szervezeteivel, részt vesznek ezeken a programokon, illetve közös programokat 

is szerveznek. Tagjaik rendszeresen végeznek önkéntes munkát, az Aba-Novák - Agora Kulturális 

Központ kiállításainak őrzését biztosítják. Évente 4 alkalommal „Egészségügyi kisakadémia” 

keretében egészségügyi méréseket, előadásokat szerveznek a MÁV Kórház munkatársaival, és az 

Agórával közösen. 

Vidám, műsoros, táncos összejöveteleket is szerveznek „Derűs órák” címmel. Népszerűek az 

egyesület által szervezett autóbuszos kirándulások, az Idősek Világnapjához kapcsolódó társas 

összejövetelek. A klubjaikban tartalmas klubélet folyik, amelyet az egyesület a lehetőségekhez 

mérten segít, támogat. 

 

Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak Hálózata 

 

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat szolnoki irodája (Esélyek Háza) 2004. június 1-jén kezdte 

meg működését. A hálózat jelenleg Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak Hálózata néven a 

Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter feladatkörébe integráltan működik. 

 

Működtetője 2007-től JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa. A JNSZ Megyei Család, 

Esélyteremtő és Önkéntes Ház (CSEÖH) feladatellátására a Jász-Nagykun-Szolnok Esély 

Egyesület nyerte el a címbirtokosi címet 2018-ban. 

 



 

 

 

 

 

145 

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

alapján az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség. Ezen állami kötelezettség 

indokolja többek között a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működését minden megyében. 

 

A CSEÖH tevékenységével elősegíti a hátrányos helyzetű csoportokkal (például: fogyatékossággal 

élőkkel, romákkal, idősekkel, mélyszegénységben élőkkel, kisgyermekes nőkkel) szembeni 

előítéletek lebontását.  

Emellett szerepet vállalnak abban, hogy a kormányzati családügyi intézkedésekről, a családok által 

igénybe vehető támogatásokról és lehetőségekről adekvát információk jussanak el azokhoz, akiknek 

a segítségre a leginkább szükségük van. A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak harmadik 

vállalása az önkéntesség helyi népszerűsítése, a Nemzeti Önkéntes Stratégiában kitűzött célok 

megvalósulásának elősegítése. 

 

Bizalom Mentálhigiénés Egyesület  

 

Az egyesület 1990. decemberében azért jött létre, hogy működtesse éjjel-nappal ingyenesen hívható 

116-123-as lelki elsősegély telefonszolgálatot. A lelki elsősegély telefonszolgálat hármas célja: az 

öngyilkosság megelőzés, a krízisintervenció és a mentálhigiénés prevenció. 

A szolgálat 

- Mint alacsony-küszöbű szolgáltatás – első szűrő funkciót tölt be, az egészségügyi és szociális 

alapellátást egészíti ki, teszi teljessé. 

- Mint sürgősségi ellátás, elsősegély-nyújtás, speciális szakellátást biztosít az öngyilkosság és 

a krízis vonatkozásában. 

- Mint prevenciós rendszer, minden lényeges élettémával, területtel, életvezetési problémával 

kapcsolatba kerül, így a szocializációs intézmények (iskola, oktatás), s a rizikócsoportok (pl. 

életkorok, devianciák) támogatására szánt ellátórendszerekkel is érintkezik. 

 

A telefonszolgálat a maga sajátos eszközeivel rendkívül hatékony. Nem is gondolnánk, hogy az 

öngyilkossági szándékot megfogalmazók milyen sokféle jelzést adnak a környezetüknek, mielőtt 

elkövetnék a tettüket. Jelentős részük orvoshoz is fordul – igaz, testi tünetekkel. És sokan – 

szerencsére – felhívják a 116-123-as számot. Sajátos eszközök közé tartozik például az anonimitás, 

vagyis névtelenség, a fizikai távolság és az ingyenesség. A hívó és az ügyelő nem látja egymást. 

Egyetlen kapcsolat közöttük a telefon – s az a bizalom, amely megszületik közöttük. Két ismeretlen 

ember között olyan bizalmi légkör alakul ki, amelyben kimondható lesz az kimondhatatlan és 

elfogadható az elfogadhatatlan. A segítség minden formája, amelyet a telefonszolgálat nyújt, azt 

célozza, hogy a segélykérőben az élethez való bátorság fokozódjon és fejlődjön a krízishelyzetek 

megoldására irányuló képessége. 

 

Gyakran hívják a Szolgálatot párkapcsolati krízis, családi konfliktus, válás esetén, munkahelyi 

konfliktus, állástalanság, kapcsolati és anyagi problémák megoldásához. A magány, a gyász, az 

öngyilkossági késztetések, a pszichiátriai és egészségügyi problémák, alkoholizmus, drog miatti 

hívás is gyakori. A hívók a serdülőkori gyermek - szülő kapcsolati problémáktól kezdve az időskori 

elmagányosodásig minden korosztályból. 

 

Szolnok Városi Diákok Tanácsa és a Szolnoki Gyermektanács  

 

A szervezetek működési keretét a 2014-ben elfogadott Szolnok Városi Ifjúsági Koncepció 

szabályozza. A dokumentum az ifjúság életszakaszainak kitolódásával, a hosszabb tanulmányi 

időszak mellett a későbbi munkavállalás és családalapítás kérdéseit tárgyalja, továbbá a szolnoki 
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fiatalok hasznos szabadidő-eltöltésének módjait, valamint vizsgálja a korosztályhoz kapcsolódó 

közösségfejlesztési lehetőségeket. 

 

Szolnokon a diákönkormányzatokat városi szinten két, korosztályi alapon szerveződő tanács 

képviseli. Az általános iskolák küldöttei alkotják a Szolnok Városi Gyermektanácsot (GYT), a 

középiskolák delegáltjai a Szolnok Városi Diákok Tanácsát (VDT). Mindkét tanácsba az érintett 

intézmények egy-egy tagot delegálhatnak a tanév kezdetekor, akik egy évig képviselik iskolájukat. A 

tanácsok felépítése, működési rendszerük, feladatuk megegyezik.  

 

Mindkét szervezet véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik a számára a költségvetésből 

biztosított pénzösszeg felhasználásáról, a városi, önkormányzati diákrendezvényekről, a diákjóléti 

juttatások felosztási elveiről, a városi középiskolai ösztöndíj odaítéléséről és minden más olyan 

kérdésről, amit a közgyűlés vagy az egyes diákönkormányzatok elé tárnak, illetve amit saját maga 

kezdeményez.  

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mindig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy Szolnok a 

fiatalok számára is élhető, szerethető város legyen. A városvezetés elengedhetetlennek tartja, hogy 

megismerje a diákok véleményét és olyan döntéseket hozzon, amelyek a fiatalok érdekeit is 

szolgálják. Ezért a közéletiség már meglévő formáit továbbfejlesztve kétévente diákpolgármester-

választást tartunk Szolnokon.  

 

A Szolnok Városi Diákok Tanácsa és a Szolnoki Gyermektanács működését, az általuk szervezett 

programokat, valamint a kiemelt városi gyermek- és ifjúsági programok megrendezését a 

költségvetés „Ifjúságpolitikai feladatok” sorából támogatja az Önkormányzat.  

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa  

A közalapítvány fő profilja munkaerőpiaci és rehabilitációs munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása, 

munkaközvetítés. 2008 óta foglalkozik megváltozott munkaképességú emberek nyílt munkaerőpiaci 

elhelyezkedésének elősegítésével. 2016 óta akkreditált rehabilitációs szolgáltató. Szolgáltatásaik: 

foglalkozási rehabilitációs munka- és álláskeresési tanácsadás, foglalkozási rehabilitációt elősegítő 

pálya-, pályamódosítási, pszichológiai tanácsadás, mentori szolgáltatás, csoportos tanácsadások. 

Az egészségi állapot, munkaképesség változás figyelembevételével célunk olyan munkakörök 

kialakítása, amelyben a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállaló a szervezet 

számára értéket tud létrehozni, a megfelelő munkafeltételek megteremtésével teljes értékű munka 

végzésére válik alkalmassá, ezáltal hozzájárul a szervezet küldetésének, céljainak, feladatainak 

megvalósulásához. Továbbá olyan foglalkoztatás megteremtése, ami mind a két fél számára 

kölcsönös előnyökkel jár, amelyben a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállaló is 

érdekelt, ami hozzájárul egyéni fejlődéséhez, emberi kapcsolatainak szélesítéséhez, megélhetést 

biztosít számára, erősíti önbecsülését. 

A szervezet védett környezetben biztosít munkalehetőséget, elsősorban tartós foglalkoztatotti 

kategóriába tartozó megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavallók számára, a 

Közalapítvány profiljához kapcsolódóan irodai munkakörökben, a munkavállalók egészségi 

állapotához igazodóan részmunkaidőben. 
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ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete 

 

Az egyesület 2012. őszén alakult meg Szolnokon, célcsoportja a súlyosan és halmozottan 

mozgásfogyatékos gyermekeket nevelő szülők és mozgásfogyatékos felnőttek. 

- Az egyesület célja: a célcsoportuk érdekvédelme, összefogása, segítése annak érdekében, 

hogy az állapotuknak megfelelő módon teljes életet élhessenek, a társadalmi, gazdasági és 

kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése. 

- Az egyesület jövőképe: Mozgássérült sorstársaink egy stigmáktól, előítéletektől mentes 

társadalom tagjai, akik számára az egyenlő esélyű hozzáférés természetes velejárója a teljes 

élet megvalósításának, az élet minden területén. 

- Alaptevékenységüket magalakulásuk óta szociális területen végzik súlyosan, halmozottan 

fogyatékos személyek érdekében, velük együtt közösen. 

 

A szervezet tevékenysége: 

- megváltozott munkaképességű személyek akkreditációs foglalkoztatása 

- teljeskörű akadálymentesítési-, fogyatékosügyi-, sorstársi tanácsadás, információnyújtás, 

- habilitáció, rehabilitáció (fizikoterápiás kezelések), 

- mentális támogatás (SOS Sorstársi Segítő Szolgáltatás, RÉVÉSZ tevékenység), 

- fizikai segítés (fogyatékos személy szállítása), 

- segédeszköz kölcsönzés, javítás, 

- szabadidős és közösségi programok, 

- társadalmi szemléletformáló programok, 

- szakmai programok-, előadások, pályázatok. 

 

 

Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 

 

Az egyesület 1981-ben, a Rokkantak Nemzetközi Évében alakult azzal a szándékkal, hogy megyei 

szinten képviselje a mozgássérült emberek érdekeit. Az eltelt négy évtized alatt az egyesület tagsága 

folyamatosan nőtt, jelenleg 46 megyei települési csoportban 10 ezer fölötti taglétszámot tartanak 

nyilván. Az egyesület tagszervezete a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének. 

 

A szervezet Támogató Szolgálatot működtet, szállítást és személyi segítést végez. Ellátotti létszám 

35-40 fő. Egy fő szolgálatvezető, 1 fő gépkocsivezető és 2 fő személyi segítő vesz részt az ellátásban. 

Megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztatnak, 7 főt. 

 

Egy éve sikeres pályázat eredménye kapcsán napi élelmiszermentésben veszünk részt heti 7 napon 

keresztül. Pékárut valamint zöldséget-gyümölcsöt osztanak szét tagjaiknak.  

 

Az egyesület tagszervezetei nem önálló civil szervezetek, ezért az egyesület lehetőséget biztosít 

rendezvények színvonalas megtartása érdekében pályázat benyújtására, főként a települési 

Önkormányzatokhoz. Az egyesület célja minél hatékonyabb érdekképviselet, érdekérvényesítés 

biztosítása az érintett személyek felé. 
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Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok 

 

A Nagycsaládosok Egyesülete Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik legnagyobb civil szervezete, ami 

33 éve alakult. 

 

Az Egyesület céljai:  

- a nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, 

- a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, 

- felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyek a családokhoz és a nagycsaládokhoz 

fűződnek, 

- az élet tiszteletben tartására nevelés és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, 

- humán-szociális tevékenység folytatása 

- az egyesület fiataljai önszerveződésének elősegítése és támogatása (kulturális, sport és egyéb 

rendezvények) 

Feladatai:  
- elősegítik a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és bemutatását, 

- képviselik tagjaik érdekeit az országos szervezetben,    

- törekszenek a családi értékek, vélemények és a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviseletére, 

- feladatainak   ellátása során   együttműködik minden szervezettel   a   családok  érdekében, 

- alkotó módon részt vesznek a város és a térség humán-szociális tevékenységében. 
 

A szépen élő nagycsaládok mintául szolgálhatnak a felelős emberi kapcsolatokra. Manapság a minden 

érzelmet fogyasztói javakban mérő rohanó világban oly sok mindenre nincs már idő. Egyre jobban 

szükség van azokra az emberi kapcsolatokra melyek erősítenek minket. Nagycsaládos jellemző, hogy 

örülünk a másik sikerének, eredményének, családon és egyesületen belül ez egyaránt érvényes. 

Szükség van a személyes kapcsolattartásra a gondoskodásra a törődésre, megértésre az 

intézményesített ügyintézés helyett.  
Napjainkban nagy szükség van szerető, összetartó, biztonságot nyújtó családokra és a 

Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok ebben is segíti tagcsaládjait.  

 
 

„Szolnok segít” program 

 

A „Szolnok segít” program – melynek a koordinátora a Humán Szolgáltató Központ Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálata – egy nagyszabású, példa értékű projekt, melyben a segíteni vágyó szolnoki 

cégek, intézmények, magánszemélyek, valamint a segítségre szoruló szolnoki emberek helyben 

egymásra találnak.  

 

Számos tapasztalat van arra, hogy a nehéz sorsú emberek példája széles körben mozgósítja a segítő 

szándékot. Nagyon sokan élnek városunkban, környezetünkben, akik soha nem kerülnek 

reflektorfénybe, így esélyük sincs arra, hogy hasonló támogatást kapjanak. Vannak, akiknek egy apró 

segítség is a megoldást jelentheti, másoknak több segítségre van szükségük, sokaknak pedig nem is 

anyagi jellegű támogatással lehet gondjaikon enyhíteni. 

 

Tapasztalat az is, hogy jól prosperáló cégek, vagy tehetős emberek százával kapják a megkereséseket, 

nehéz dönteniük kit segítsenek a sok rászoruló közül. Ugyanakkor sok segíteni vágyó átlagember 

nem tudja hogyan és mi módon tudna segíteni erejéhez mérten. Sokszor nem tudni azt sem, hogy 

célba ért-e a segítség, s ha igen, akkor milyen hatása volt. 
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A program célja, hogy az összefogás eredményeként minél több szolnoki segítsen minél több 

szolnokinak, a lehető legeredményesebb módon. Éppen ezért a projektben a Humán Szolgáltató 

Központ biztosítja a szakértői hátteret, mutatja meg azoknak az embereknek a sorsát, akik problémáik 

megoldása érdekében folyamatosan küzdenek és együttműködnek a szakemberekkel. 

A projekt célja, hogy ne „csak” segítsünk, hanem jól is segítsünk. Ne „csak” általában, hanem konkrét 

személyeknek, mindenki a saját választása alapján. Ott, akkor, annak, és azt nyújtsuk segítségül, ami 

szükséges. Akik segítenek, azok vagy saját maguk választják ki a személyt, vagy családot, vagy a 

HSZK-tól kérnek javaslatot olyan támogatandó családokra, ügyfelekre, akiknek a felajánlott 

támogatásra leginkább szükségük van. Mások a felajánlott összeget a Szolnok Segít program 

számlaszámára utalják, megjelölve a felhasználás célcsoportját, vagy célját. Voltak, akik a HSZK 

munkatársaival, vagy barátaikkal összefogva támogattak valakit, vagy valakiket, cégek, szervezetek 

szintén bekapcsolódtak. 

 

 

Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete 

 
A Magyar Vöröskereszt a Vöröskereszt/Vörösfélhold nemzetközi mozgalom tagjaként, alkalmazkodva a 

gyorsan változó világ kihívásaihoz és lehetőségeihez, a segítségre szoruló emberek érdekében cselekszik. 

Tagjaival, önkénteseivel részt vesz katasztrófák és társadalmi-gazdasági válságok idején a humanitárius 

segítségnyújtásban, aktív a szociális segítségnyújtás és a közösségek megerősítésének területén, ahol a 

cél a jobb egészség, a rászorultság csökkentése, a nemzeti összetartozás erősítése. 

Az emberi élet és méltóság védelme a Vöröskereszt munkájának alapja.  

 

A szervezet fő feladatának tekinti: 

- a hátrányos helyzetű közösségek támogatását, hogy hozzáférjenek az egészségügyi ellátásokhoz 

(pl. szűrővizsgálatok),  

- felvilágosító előadások, képzések szervezését egészségvédelem témakörökben (pl.: HIV fertőzés, 

tuberkulózis elleni küzdelem, védőoltások fontossága, a járványok és pandémia elleni felkészülés 

stb.)  

- önkéntes, térítésmentes véradás szervezését, a biztonságos vér- és vérkészítmény ellátás 

előmozdítását  

- a magasabb színvonalú egészségügyi ellátás érdekében (a legsebezhetőbb csoportok részére) 

kiegészítő tevékenységek nyújtását (pl.: táplálkozási tanácsadás, oktatás pszicho-szociális 

segítségnyújtás stb.)  

- társadalom mozgósítását a helyi veszélyhelyzetek felderítésére (pl. az egészségnevelés, a jobb 

személyes higiéné, a fertőző betegségeknek való kitettség csökkentése, a kiegyensúlyozott étrend 

és testmozgás, a dohányzás, az alkohol, és egyéb anyagfüggőség, a stresszkezelés, HIV 

fertőzöttekkel és TBC-s betegekkel kapcsolatos megbélyegzés és előítéletek eloszlatása, a 

biztonságos szexuális és reproduktív magatartás, a munkahelyi, háztartási és közúti biztonság 

javítása)  

- Egészségfejlesztés terén fontos feladatunk a lakosság egészséges életmódra 

ösztönzése. Programjaink során a prevenció mellett az edukációra is nagy hangsúlyt fektetünk. 

 

Pszichiátriai és szenvedélybeteg embereknek segítenek a rehabilitációban, és támogatják őket, hogy a 

társadalom teljes értékű tagjai maradhassanak. Egyéni szükségletekre alapozott gondozást nyújtanak 

számukra. Nagymértékben építenek az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes 

közösségi erőforrásokra. 
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A szervezet közreműködik különböző helyzetű társadalmi rétegek, csoportok számára szervezett városi 

egészségügyi szűrőprogramokon, rendszeres résztvevője a „Tiszta szívvel Szolnokért” 

szűrőprogramoknak, amelyeken véradás szervezésével is igyekszik hozzájárulni a beteg rászorulók 

gyógyulásához. 

 
Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 

 
A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 2004-ben alakult meg, elődje 

az 1954-ben létrejött MVGYOSZ Szolnok-megyei szervezete volt. 

 

Az Egyesület érdekérvényesítő, érdekképviseleti tevékenységei során, igényeken alapuló 

szolgáltatásokkal, érzékenyítő-, és más közösségi programokkal, képzésekkel, személyre szóló 

tanácsadással járul hozzá a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő vak és gyengénlátó emberek 

életminőségének javulásához. 

Ennek keretében szolgáltatásai: 

- információs és tanácsadói szolgálatot működtet; 

- közbenjár egyéni ügyekben, diszkriminatív sérelmek orvoslásában, elemi rehabilitációs, 

valamint képzési és foglalkoztatási lehetőségek felkutatásában, segédeszközök 

megismertetésében, kölcsönzésében és beszerzésük megszervezésében, speciális (Braille 

illetve nagybetűs vakügyi folyóiratok megrendelésében), tanulmányi támogatás nyújtásában;  

- életvezetési tanácsadást, szakemberek közvetítését vállalja;  

- jogi, munkaügyi, szociális problémák megoldásának elősegítésében közreműködik, 

jogsegélyszolgálatot működtet;  

- elősegíti a tagok rehabilitációját képzések szervezésével, munkaközvetítéssel; 

- tájékoztató tevékenységet folytat különböző fórumokon a látássérültek életének 

megismertetése és elfogadtatásuk céljából; 

- igény szerint információs anyagaikat, meghívóikat, programjaikat, az aktuális jogszabályokat, 

a pályázati lehetőségeket eljuttatják elektronikus formában, tagjaikhoz és ügyfeleikhez; 

- Iratok rendszerezésében, felcímkézésében, jelzetelésében nyújtanak segítséget; 

- Tagjaik és partnereik részére ingyenes talp és gyógymasszázst, illetve ingyenes 

sporteszközhasználatot biztosítanak. 

 

 

Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 

 

Az Egyesület közhasznú civil szervezetként működik szolnoki székhellyel a megye Sclerosis 

Multiplexes betegeiért. F 

Feladata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sclerosis Multiplexes betegek és azokat segítő szervezetek 

összefogása, szakmai irányítása, továbbá a betegek szociális segítésének megszervezése annak 

érdekében, hogy lehetőséghez mérten tagjaik a legteljesebb életet élhessék a társadalom, környezetük 

és önmaguk javára, amelybe beletartozik a betegek munkalehetőségének keresése, illetve biztosítása 

is.  

Az Egyesület létszáma változó, programjaikat az ellátottjaink igényeinek figyelembevételével 

határozzák meg. A munkatársaik a betegekkel való kapcsolattartást személyesen, illetve telefonon az 

egyesületi Elnök mellett segédkezve végzik. A betegek igényeit ismerve a feladatokat célzottan 

tudják elvégezni. 
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Évente több alkalommal gyűjtenek adományokat különböző szervezeteken keresztül, amelyeket a 

betegeik részére juttatnak el. Az Egyesületnek 2019 évében sikerült egy adomány boltot nyitni, 

melynek minimális bevételével is tudja a betegei ellátását támogatni. 

Rákbetegek Országos Szervezete Napforduló Szolgálat 

 

A Szervezet 1990-ben alakult meg, az országban több Napforduló Szolgálat működik. Feladatuk a 

bejáró érintettek számára a lelki segítségnyújtás egyéni beszélgetések által. Információ nyújtás, 

szükség esetén, életmód tanácsadás, életmódváltással kapcsolatban. Szabadidős tevékenységek 

megszervezése és egészségügyi felvilágosító előadások megtartása szakemberek által. Szolnok 

Hetényi Géza Kórház Onkológiai Osztályával való kapcsolattartás. Szórólapok, tájékoztató anyagok 

terjesztése. 

Célkitűzéseik: 

Több előadás és foglalkozás szervezése az érintettek számára, a kapcsolatok bővítése más Civil 

Szervezetekkel. 

 

 

 

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Hiányzik az élelmiszergyűjtéssel és osztással 

foglalkozó civil szervezetek által képviselt 

erőforrások feltérképezése és becsatornázása 

az önkormányzati feladatellátásba.  

Együttműködési lehetőségek megvizsgálása a 

Magyar Élelmiszerbank Egyesület Jász-

Nagykun-Szolnok megyei koordinátori 

feladatait ellátó egyesülettel és a helyi 

partnerszervezetekkel. 

  

 

 

9.  A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Programja fontos szerepet tölt be a városban elő 

társadalmi rétegek esélyegyenlőségének javításában, társadalmi státuszuk erősítésében. A program 

megvalósulásának nyomon követése mind az Önkormányzat, mind a közszolgáltatási terület, illetve 

közigazgatás kiemelt feladata.  

 

A program eredményességének értékelése, ellenőrzése kétévente történik. Az értékelés 

eredményeinek nyilvánossá tétele kapcsán a személyes adatok védelmének biztosítására kiemelkedő 

figyelmet kell fordítani. Szükséges minden elérhető eszközt és helyi médiumot bevonni (honlap, 

tájékoztató kiadványok, rendezvények, lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai és 

társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

A kétévenkénti értékeléskor feltárt hiányosságok felszámolására külön intézkedési tervet kell 

készíteni, amelyben meghatározásra kerülnek a célkitűzések, tevékenységek, felelősök, határidők, 

sikerkritériumok. 
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II. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervének kidolgozása során fontos alapelv az, hogy 

olyan intézkedésekre, beavatkozásokra van szükség az egyes célcsoportok tekintetében, amelyek 

releváns választ, megoldást kínálnak a helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlőségi problémákra.  

 

Ugyancsak lényeges szempont, hogy az önkormányzat olyan célokat tűzzön ki maga elé, amelyek a 

partnerek és az érintettek minél szélesebb körének bevonásával valósíthatók meg, és amelyek 

kézzelfogható hatással, eredménnyel járnak az egyes célcsoportok tagjainak hétköznapjaiban. A 

Helyi Esélyegyenlőségi Program az esélyegyenlőséget komplexen igyekszik kezelni, hiszen az egyes 

célcsoportok között átfedések is előfordulhatnak, illetve vannak olyan alapvető fontosságú területek 

– mint például a képzés, a munkaerő-piaci aktivitás növelése vagy a szegregáció és a hátrányos 

megkülönböztetés bármilyen formája elleni küzdelem, és ezen keresztül a célcsoportokba tartozók 

életminőségének és társadalmi megítélésének javítása -, amelyek átfogó szemléletet igényelnek.  

 

Ezt a komplex, átfogó szemléletmódot tükrözik a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervének összegző táblázatai is. A 1. pont táblázatában jelenik meg a HEP helyzetelemző 

megállapításainak összegzése, a 2. pont táblázata pedig összefoglalóan mutatja be azokat a tervezett 

beavatkozásokat és intézkedéseket, amelyeket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltak szerint, a meghatározott határidőkig az egyes 

esélyegyenlőségi célcsoportok érdekében meg kíván valósítani. 

 

II/1.  A HEP helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési elképzelések 

meghatározása  

I./ 

Mélyszegénységben 

élők és a 

cigány/roma 

lakosság 

A célcsoportra vonatkozóan a 

rendelkezésre álló adatok további 

kiegészítése és pontosítása szükséges, 

a romák társadalmi 

esélyegyenlőségét érintő, azt 

befolyásoló foglalkoztatási, 

egészségügyi és szociális területeken. 

A jogszabályban biztosított 

adatgyűjtés és adatszolgáltatás 

mellett az érintett érdekvédelmi 

csoportok - különös tekintettel a 

Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatra - aktív 

bevonásával szükséges bővíteni az 

információs partnerséget arra 

vonatkozóan, hogy az általa 

működtetett vagy felügyelt 

közszolgáltatásokhoz (szociális 

ellátás, egészségügy, gyermekjólét, 

közművelődés) való hozzáférés 

mennyire biztosított a hátrányos 

helyzetű csoportok számára, illetve 

mennyire veszik igénybe azokat. 
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A városban a Déli-ipartelepen 

(Újváros) az átlagosnál magasabb a 

hátrányos helyzetű lakók aránya, 

bizonyos városrészekben 

megjelennek a szegregátumra utaló 

jelek. Az indított telep felszámolási 

program tovább folytatása szükséges. 

Az Integrált Városfejlesztési 

Stratégia részét képező 

Antiszegregációs tervnek 

megfelelően törekedni kell a 

szegregátumok felszámolására. A 

Szolnok Megyei Jogú Város 

Közgyűlése által elfogadott 

Újvárosi Fejlesztési Program 

végrehajtásával segíteni a 

városrészben élő hátrányos 

helyzetű lakosság felzárkóztatását.  

A TÁMOP-5.3.6-11/1 

telepprogram eredményeire építve 

folytatni kell a városrész 

rehabilitációját és 

hátránycsökkentését. Biztosítani és 

fejleszteni kell a Csillag-Cserhaj 

Szolgáltató Pont, valamint a 

Városban működő közösségi házak 

működési kompetenciáit. 

A veszélyeztetett, illetve a 

veszélyeztetés határán lévő 

területeken szükséges a 

szegregálódás megakadályozása, a 

célcsoport aktív bevonásával. 

Meg kell vizsgálni az IVS 

Antiszegregációs Tervét 

megalapozó Antiszegregációs 

Alap visszaállításának lehetőségét. 

A cigány/roma nemzetiségi 

csoporthoz tartozó felnőtt lakosság, 

jelentős része nem rendelkezik 

versenyképes végzettséggel.  

Erősíteni kell a felnőttképzést 

nyújtó intézményekkel, szakképző 

centrumokkal való kapcsolattartást, 

ösztönözni kell közös cselekvési 

programok kidolgozását a 

halmozottan hátrányos helyzetű, 

kiemelten a cigány/roma 

személyek egész életen át tartó 

tanulásának megteremtése és 

biztosítása érdekében. 

A célcsoporthoz tartozók egészségi 

állapota rosszabb, mint a társadalom 

egyéb csoportjainak egészségi 

állapota.  

Városi egészségügyi 

szűrőprogramok keretében 

folytatni kell a hátrányos helyzetű 

és a cigány/roma lakosság részére a 

speciális szűrő- és egészségnap 

szervezését, illetőleg az 

egészségmegőrzés, megelőzés 

érdekében a célcsoport 
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önszerveződésein keresztül a 

folyamatos tájékoztatást. 

 A cigány/roma nemzetiségi 

csoporthoz tartozó felnőtt lakosság 

körében alacsony a munkaerőpiaci 

foglalkoztatási arány. 

 

Kiemelt feladat a cigány/roma 

emberek foglalkoztatásnak 

ösztönzése az önkormányzat által 

fenntartott intézményeknél, 

partnerszervezeteknél és 

érzékenyített munkavállalóknál.  

Munkaerőpiaci-börze szervezése 

szükséges a célcsoporthoz tartozó 

munkavállalók részére. Erősíteni 

kell a munkaszocializációt a 

célcsoporthoz tartozók körében, 

figyelembe véve a munkavállalók 

szociális hátrányait és igényeit. A 

foglalkoztatás során figyelemmel 

kell lenni a mentális és 

hátránykompenzáló segítés 

biztosítására (mentori hálózat). 

A célcsoporthoz tartozók és a 

többségi társadalom tagjai nem 

ismerik egymást és kapcsolatuk 

ellentmondásos. 

A célcsoport és a többségi 

társadalom tagjai között erősíteni 

kell az egymás közötti, és a 

kölcsönös megismerést. 

Eredményesebbé kell tenni a 

hagyományok, a kultúra és nyelv 

megismerését és megismertetését. 

II./ Gyermekek 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer 

működésében problémaként jelent 

meg a jelzőrendszeri tagok 

munkájának nem kellő mértékű 

támogatása. 

Szükségessé vált a 

gyermekvédelemben érintettek 

kapcsolattartásának áttekintése, a 

szakmaközi megbeszélések 

gyakoribbá tétele, esetkonferencia 

és esetmegbeszélés keretében a 

tagok aktivizálása, új tagok 

felkeresése. 

A járványhelyzet miatt megszűnt a 

Gyermek- és Ifjúságvédelmi 

Műhelymunka (GYIF), szükséges 

annak újraélesztése, aktuális 

tartalommal való megtöltése. 

Erősíteni kell a gyermek és 

ifjúságvédelmi felelősősök mellett 

a társszervek, hatóságok (HSZK, 

Tankerület, Rendőrség, más 

szervezetek) aktív bevonását a 

műhelymunkába. 

Csökken a gyermekekkel foglalkozó 

helyi közösségek megtartó ereje, a 

család szerepének háttérbe szorulása 

tapasztalható a gyermekvédelemben. 

Növelni kell a helyi 

kezdeményezések ösztönzését, a 

partnerszervezetek 

közösségfejlesztő tevékenységének 

támogatását. Érdemben be kell 

vonni a szülőket a 

gyermekprogramokba, 
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rendezvényekbe, táborok 

megtartásába. 

Növekvő igény mutatkozik a 

gyermekek nyári felügyeletének, 

üdültetésének biztosítására. 

Meg kell vizsgálni a nyári 

gyermekfelügyelet fejlesztésének, 

illetve nyári üdültetés 

kiszélesítésének lehetőségeit, a 

táborozás kibővítését helyi 

programokkal, hátránykompenzáló 

lehetőségekkel. 

III./ Nők 

A krízishelyzetbe került családok 

segítése nem teljes körű, lakhatásuk, 

életvitelük bizonytalan, lehetőségeik 

beszűkültek.  

Többnyire krízishelyzetbe került, 

többgyermeket egyedül nevelő 

nők szorulnak segítségre. A 

Családok Átmeneti Otthona 

további férőhelyekkel bővült, a 

szolgáltatást azonban sokan 

kívánják igénybe venni. További 

prevenciós szolgáltatásokkal 

ösztönözni kell a családokat a 

továbblépésre.    

 

Magas azon nők száma, akik a 

családon belüli erőszak áldozataivá 

válnak.  

Felvilágosítással, az ellátások 

erősítésével, az érdekképviseleti 

szervek közreműködésével 

csökkenteni kell az áldozattá válás 

esélyeit, lehetőségeit. 

A már meglévő kapcsolatok 

további erősítésével segíteni kell a 

családon belüli erőszak korai 

felismerését, megelőzését és az 

áldozatok tájékoztatását. 

A nők foglalkoztatási helyzetének 

további javítsa szükséges.  Az 

alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkező nők, főként alulfizetett, 

alacsony presztízsű állásokban, vagy 

közmunka programokban tudnak 

elhelyezkedni. Az alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkezők nagyobb 

arányban kerülnek munkakereső 

státuszba.  

Javítani kell a nők számára a 

munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz, 

képzési -átképzési lehetőségekhez 

való hozzáférés lehetőségét, 

ösztönözni kell a részmunkaidős 

foglalkoztatást. 

A családon belüli erőszak és áldozattá 

válás elleni küzdelem területén meg 

kell vizsgálni a kapcsolati erőszak 

elleni városi szintű fellépés 

lehetőségét. 

A témában érintett állami, 

önkormányzati, illetve civil 

szervezetek bevonásával meg kell 

vizsgálni a kapcsolati erőszak 

elleni városi szintű fellépés 

lehetőségeit, feltételeit, 

együttműködési formáit. 
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IV./ Idősek 

Alacsony az idősödő és időskorúak 

foglalkoztatottsága. Kevés az idősek 

kognitív képességeinek megőrzése és 

fejlesztése érdekében szervezett 

programok, képzések száma. 

Idősödéssel kapcsolatos fizikai és 

mentális prevenciós, kognitív 

képesség megőrző, fejlesztő 

programok, képzések bevezetése és 

széles körű terjesztésen szükséges. 

A nyugdíjazás előtt álló emberek 

állapotának javításával nőhetne a 

munkaerőpiacon való maradásuk 

és visszatérésük esélye is. A 

munkáltatókat is könnyebb lenne 

motiválni, ha valóban értékes 

munkaerőt kaphatnának. 

Növekvő probléma az időskori 

elmagányosodás, erősödnek a 

nyugdíjas életforma elfogadásának 

problémái, a korcsoport kapcsolatai 

beszűkültek. 

Prevenciós programok szervezése 

az elmagányosodás megelőzése 

érdekében, már a nyugdíj előtt 

olyan közösségek kialakítása, 

amelyek a nyugdíjba vonulás után 

akár önsegítő körként is 

működhetnének.  

Az időskor fizikai passzivitással 

fenyeget, amely egészségromláshoz 

vezet. Világméretű egészségügyi és 

társadalmi problémává vált a 

növekvő tendenciájú időskori 

demencia. 

Az idősek kulturális és  fizikai 

aktivitást igénylő programokban 

történő részvételének ösztönzése, 

illetve az idősekre kialakított 

speciális szűrő és egészségnap 

szervezésének folytatása 

szükséges. Indokolttá vált egy helyi 

demencia terv készítése (Egy helyi 

terv nagymértékben segíthetné a 

beteg időseket és hozzátartozóikat). 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a 

prevencióra (már 40 éves kortól), 

illetve azon hozzátartozók 

tehermentesítésére és 

informálására, akik gondozzák a 

demens személyt. 

A célcsoport vonatkozásában nincs 

összefüggő szükséglet és igény 

meghatározás. Társadalmi igény van 

Idősek Alapokmányára 

megalkotására és Idősbarát település 

megvalósítására.  

A szükséglet és igény 

meghatározása érdekében 

Szolnoki Idősek Alapokmányának 

létrehozása (Városi Idősügyi 

Tanács által), mely leírja, hogy mi 

szükséges ahhoz, hogy a város 

idősbarát legyen és hogyan, illetve 

milyen forrásból lehetne ezeket a 

dolgokat megvalósítani. 

 

Fel kell mérni az Idősbarát 

település kialakításának 

lehetőségei, megismerve annak 
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ismérveit, meg kell keresni a 

szükséges forrásokat. 

 

Pályázati forrásból például: 

Időseknek épült street-workout 

pálya megvalósítása. 

Idősbarát buszmegállók, padok, 

utcabútorok, ivókutak, 

akadálymentes nyilvános WC-k  

elhelyezése. Korbarát 

akciók/kezdeményezések 

létrehozása a városban működő 

üzletek bevonásával. 

Erősödő társadalmi problémává vált a 

valódi aktív időskor hiánya. 

Várható élettartam növekedése 

helyett egészségben várható 

élettartam növelése kell, hogy cél 

legyen. 

Szükségleteknek megfelelő 

programok: 

Szépkorúak akadémiájának 

folytatása 

Senior séta átalakítása 

Generációs együttműködéssel 

technikai tudás átadása az idősebb 

korosztály számára 

Alkotásra, mozgásra, tanulásra, 

egyéni fejlődésre való motiválás 

Veszteségek feldolgozásának 

segítése 

Kapcsolati háló szűkülésének 

megelőzését célzó programok. 

V. 

Fogyatékossággal 

élő emberek 

Nem állnak pontos adatok 

rendelkezésre a fogyatékossággal 

élők számáról, nem készülnek 

elemzések, értékelések a célcsoport 

társadalmi esélyegyenlőségét érintő, 

azt befolyásoló foglalkoztatási, 

egészségügyi és szociális területeken. 

Az intézményi adatgyűjtés és 

adatszolgáltatás mellett az érintett 

csoportok érdekvédelmi, 

kisebbségi képviseletének aktív 

bevonásával szükséges bővíteni az 

információs partnerséget arra 

vonatkozóan, hogy az általa 

működtetett vagy felügyelt 

közszolgáltatásokhoz (szociális 

ellátás, egészségügy, gyermekjólét, 

közművelődés) való hozzáférés 

mennyire biztosított a hátrányos 

helyzetű csoportok számára, illetve 

mennyire veszik igénybe azokat. 
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Egyes középületek, kulturális, 

szociális, sport és egyéb 

közszolgáltatást nyújtó intézmények 

nem teljeskörűen 

akadálymentesítettek. 

 

A TOP Plusz 2021-2027 Operatív 

Program keretében kiemelt 

figyelmet kell fordítani az 

önkormányzat felelősségi körébe 

tartozó intézmények teljes körű 

akadálymentesítésére. A pénzügyi 

lehetőségek függvényében a 

célcsoport képviselői, szakértői 

bevonásával önkormányzati 

ütemtervet kell készíteni a 

megvalósításról, felelősökről, 

lehetséges további forrásokról.  

Az elért eredmények ellenére a 

közösségi közlekedés 

akadálymentesítettsége nem 

teljeskörű, a város egyes területein 

az akadálymentesítési fejlesztések 

eltérőek. 

A közösségi közlekedésben 

folytatni kell a közlekedési 

eszközök és utasvárók teljes 

akadálymentesítését. Az 

alacsonypadlójú járművek, a 

hangjelzés a lámpánál, a 

speciálisan kialakított járófelületek 

a fogyatékkal élők jobb 

közlekedési és tájékozódási 

lehetőségeit szolgálják.  

A fogyatékosok nappali ellátása csak 

az érintettek egy szűk csoportja 

számára elérhető. A célcsoport 

részére szervezett nappali 

foglalkozások, szabadidős 

programok, csoportfoglalkozások 

hozzájárulnak a mentális 

képességek, fejlesztéséhez, a fizikai 

aktivitás megőrzéséhez.   

Meg kell vizsgálni a fogyatékos 

személyek részére új nappali 

ellátás létrehozásának lehetőségeit, 

civil és egyházi szervezetek 

bevonásával bővíteni kell az 

ellátási lehetőségeket. Meg kell 

teremteni az autisták számára is a 

nappali ellátás feltételeit. 

Tovább erősítendők a célcsoport 

irányában a társadalmi 

szemléletformáló tevékenységek. 

Egyre fontosabbak szerep játszanak 

a fogyatékosok ellátásában az 

önkéntesek, mint potenciális csoport, 

akik a településeken hatékony 

segítséget jelenthetnek. 

Képzésekkel, szemléletformáló 

programokkal lehet honosítani az 

önkénteség valódi elvét. Nagyobb 

hangsúlyt kell kapjon az 

érzékenyítés, az esély órák, 

szakmai tapasztalatcserék, 

fórumok. A pályázatok 

előkészítésébe és megvalósításába 

be kell vonni a civil partnereket. 

VI./ Helyi 

partnerség 

Hiányzik az élelmiszergyűjtéssel és 

osztással foglalkozó civil 

szervezetek által képviselt 

erőforrások feltérképezése és 

becsatornázása az önkormányzati 

feladatellátásba.  

Együttműködési lehetőségek 

megvizsgálása a Magyar 

Élelmiszerbank Egyesület Jász-

Nagykun-Szolnok megyei 

koordinátori feladatait ellátó 

egyesülettel és a helyi 

partnerszervezetekkel. 
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II/2.    A beavatkozások megvalósítói - A megvalósítás kivitelezése  

 

A program megvalósítása érdekében:  

- a program megvalósításához szükséges források biztosítását az önkormányzat 

költségvetési rendeletének előkészítése során figyelembe kell venni, 

- a program megvalósításának helyzetét az a szociális ügyekben illetékes bizottsága 

évente értékeli. 

 

 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

I. 

Mélyszegénységben 

élők és a 

cigány/roma 

lakosság 

1. A cigány/roma népességre és/vagy 

mélyszegénységben élőkre vonatkozó 

adatok pontosítandók 

A jogszabályban biztosított adatgyűjtés 

és adatszolgáltatás mellett az érintett 

érdekvédelmi csoportok - különös 

tekintettel a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatra - aktív bevonásával 

szükséges bővíteni az információs 

partnerséget arra vonatkozóan, hogy az 

általa működtetett vagy felügyelt 

közszolgáltatásokhoz (szociális ellátás, 

egészségügy, gyermekjólét, 

közművelődés) való hozzáférés 

mennyire biztosított a hátrányos 

helyzetű csoportok számára, illetve 

mennyire veszik igénybe azokat. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere  

Felkérésre közreműködik:  

- Érdekvédelmi szervezetek 

vezetői  

- Szociális intézmények vezetői 

- Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

2. Törekedni kell az Antiszegregációs 

terv megvalósítására 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia 

részét képező Antiszegregációs tervnek 

megfelelően törekedni kell a 

szegregátumok felszámolására. A 

Szolnok Megyei Jogú Város 

Közgyűlése által elfogadott Újvárosi 

Fejlesztési Program végrehajtásával 

segíteni kell a városrészben élő 

hátrányos helyzetű lakosság 

felzárkóztatását.  

A TÁMOP-5.3.6-11/1 telepprogram 

eredményeire építve folytatni kell a 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- Polgármesteri Hivatal 

igazgatóságai 
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városrész rehabilitációját és 

hátránycsökkentését. Biztosítani és 

fejleszteni kell a Csillag-Cserhaj 

Szolgáltató Pont, valamint a Városban 

működő közösségi házak működési 

kompetenciáit. 

A veszélyeztetett, illetve a 

veszélyeztetés határán lévő területeken 

szükséges a szegregálódás 

megakadályozása, a célcsoport aktív 

bevonásával. 

Meg kell vizsgálni az IVS 

Antiszegregációs Tervét megalapozó 

Antiszegregációs Alap visszaállításának 

lehetőségét. 

3. Segíteni kell a célcsoportban a 

versenyképes végzettség elérését 

 

Erősíteni kell a felnőttképzést nyújtó 

intézményekkel, szakképző 

centrumokkal való kapcsolattartást, 

ösztönözni kell közös cselekvési 

programok kidolgozását a halmozottan 

hátrányos helyzetű, kiemelten a 

cigány/roma személyek egész életen át 

tartó tanulásának megteremtése és 

biztosítása érdekében. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Felkérésre közreműködik:  

- JNSZMKH Szolnok Járási 

Hivatal 

- Szolnoki Tankerületi Központ 

- Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

- Szolnoki Szakképzési 

Centrum 

 

4. Javítani kell a hátrányos helyzetű 

társadalmi réteg, és a cigány/roma 

lakosság egészségi állapotát 

Városi egészségügyi szűrőprogramok 

keretében folytatni kell a hátrányos 

helyzetű és a cigány/roma lakosság 

részére a speciális szűrő- és egészségnap 

szervezését, illetőleg az 

egészségmegőrzés, megelőzés 

érdekében a célcsoport 

önszerveződésein keresztül a folyamatos 

tájékoztatást. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

Felkérésre közreműködik: 

- Egészségügyi és Bölcsődei 

Igazgatóság 

- Hetényi Géza Kórház és 

Rendelőintézet 

- civil szervezetek 

5. Tovább kell növelni a hátrányos 

helyzetű és a cigány/roma emberek 

foglalkoztatását 

Kiemelt feladat a cigány/roma emberek 

foglalkoztatásnak ösztönzése az 

önkormányzat által fenntartott 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

Felkérésre közreműködik: 

- Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal, 
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intézményeknél, partnerszervezeteknél 

és érzékenyített munkavállalóknál.  

Munkaerőpiaci-börze szervezése 

szükséges a célcsoporthoz tartozó 

munkavállalók részére. Erősíteni kell a 

munkaszocializációt a célcsoporthoz 

tartozók körében, figyelembe véve a 

munkavállalók szociális hátrányait és 

igényeit. A foglalkoztatás során 

figyelemmel kell lenni a mentális és 

hátránykompenzáló segítés biztosítására 

(mentori hálózat). 

- Szolnoki Járási Hivatal 

- SZKTT. Humán Szolgáltató 

Központ 

- Önkormányzat által 

fenntartott intézmények 

vezetői  

6. Erősíteni kell egymás megismerését 

a célcsoporton belül, és a többségi 

társadalom tagjaival. 

A célcsoport és a többségi társadalom 

tagjai között erősíteni kell az egymás 

közötti, és a kölcsönös megismerést. 

Eredményesebbé kell tenni a 

hagyományok, a kultúra és nyelv 

megismerését és megismertetését. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

Felkérésre közreműködik: 

- Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

- Aba-Novák Agóra és 

Kulturális Központ 

- Szolnok Városi Televízió  

II. Gyermekek 

1. A gyermekek fokozottabb védelme 

érdekében tovább kell erősíteni a 

gyermekvédelmi jelzőrendszert.  

Szükségessé vált a gyermekvédelemben 

érintettek kapcsolattartásának 

áttekintése, a szakmaközi 

megbeszélések gyakoribbá tétele, 

esetkonferencia és esetmegbeszélés 

keretében a tagok aktivizálása, új tagok 

felkeresése. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Felkérésre közreműködik:  

- Szolnok Városi Óvodák  

- Szolnoki Tankerületi Központ 

- Szolnoki Szakképzési 

Centrum 

- SZKTT Humán Szolgáltató 

Központ 

2. Hasznosítható tartalommal kell 

megtölteni a GYIF-es műhelymunkát. 

Erősíteni kell a gyermek és 

ifjúságvédelmi felelősősök mellett a 

társszervek, hatóságok (HSZK, 

Tankerület, Rendőrség, más 

szervezetek) aktív bevonását a 

műhelymunkába. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Felkérésre közreműködik:  

- Szolnok Városi Óvodák  

- Szolnoki Tankerületi Központ 

- Szolnoki Szakképzési 

Centrum 

- SZKTT Humán Szolgáltató 

Központ 

- Szolnoki Rendőrkapitányság 

3. Erősíteni kell a gyermekekkel 

foglalkozó helyi közösségek megtartó 

erejét, a gyermekvédelem legyen 

egyben családvédelem.  

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 
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Növelni kell a helyi kezdeményezések 

ösztönzését, a partnerszervezetek 

közösségfejlesztő tevékenységének 

támogatását. Érdemben be kell vonni a 

szülőket a gyermekprogramokba, 

rendezvényekbe, táborok megtartásába. 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

Felkérésre közreműködik:  

- Szolnok Városi Óvodák  

- Szolnoki Tankerületi Központ 

- Szolnoki Szakképzési 

Centrum 

- SZKTT Humán Szolgáltató 

Központ 

4. Fokozottan kell támogatni kell a 

gyermekek nyári felügyeletének, 

táboroztatásának biztosítását. 

Meg kell vizsgálni a nyári 

gyermekfelügyelet fejlesztésének, illetve 

nyári üdültetés kiszélesítésének 

lehetőségeit, a táborozás kibővítését 

helyi programokkal, hátránykompenzáló 

lehetőségekkel. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

Felkérésre közreműködik:  

- Szolnok Városi Óvodák  

- Szolnoki Tankerületi Központ 

- SZKTT Humán Szolgáltató 

Központ 

III.  

Nők 

1. Bővíteni kell a krízishelyzetbe 

került nőknek nyújtott segítség 

formáit.  

 

Többnyire krízishelyzetbe került, 

többgyermeket egyedül nevelő nők 

szorulnak segítségre. A Családok 

Átmeneti Otthona további 

férőhelyekkel bővült, a szolgáltatást 

azonban sokan kívánják igénybe venni. 

További prevenciós szolgáltatásokkal 

ösztönözni kell a családokat a 

továbblépésre.    

 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

Felkérésre közreműködik:  

- SZKTT Humán Szolgáltató 

Központ 

- Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet 

- Egyházi és más karitatív 

szervezetek 

- Civil szervezetek 

2. Erősíteni kell a családon belüli, 

illetve párkapcsolati erőszak elleni 

fellépést. 

 

Felvilágosítással, az ellátások 

erősítésével, az érdekképviseleti szervek 

közreműködésével csökkenteni kell az 

áldozattá válás esélyeit, lehetőségeit. 

A már meglévő kapcsolatok további 

erősítésével segíteni kell a családon 

belüli erőszak korai felismerését, 

megelőzését és az áldozatok 

tájékoztatását. 

 

  

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

Felkérésre közreműködik:  

- SZKTT Humán Szolgáltató 

Központ 

- Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet 

- Egyházi és más karitatív 

szervezetek 

- Civil szervezetek 
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3. Városi szinten javítandó a nők 

foglakoztatási helyzete. 

Javítani kell a nők számára a munkaerő-

piaci szolgáltatásokhoz, képzési -

átképzési lehetőségekhez való 

hozzáférés lehetőségét, ösztönözni kell a 

részmunkaidős foglalkoztatást. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

4. Meg kell vizsgálni a kapcsolati 

erőszak elleni városi szintű fellépés 

lehetőségeit. 

A témában érintett állami, 

önkormányzati, illetve civil szervezetek 

bevonásával meg kell vizsgálni a 

kapcsolati erőszak elleni városi szintű 

fellépés lehetőségeit, feltételeit, 

együttműködési formáit. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

Felkérésre közreműködik:  

- Érintett civil szervezetek 

- SZKTT Humán Szolgáltató 

Központ 

- Szolnoki Rendőrkapitányság 

IV. 

Idősek 

1. Nagyobb hangsúlyt kell helyezni az 

idősek foglakoztatási helyzetének 

javítására. 

Idősödéssel kapcsolatos fizikai és 

mentális prevenciós, kognitív képesség 

megőrző, fejlesztő programok, képzések 

bevezetése és széles körű terjesztésen 

szükséges. A nyugdíjazás előtt álló 

emberek állapotának javításával nőhetne 

a munkaerőpiacon való maradásuk és 

visszatérésük esélye is. A munkáltatókat 

is könnyebb lenne motiválni, ha valóban 

értékes munkaerőt kaphatnának. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

Felkérésre közreműködik:  
- Érintett állami és civil 

szervezetek 

- Idősügyi szervezete 

 

 

2. Fel kell lépni az időskori 

elmagányosodás ellen. 

 

Prevenciós programok szervezése az 

elmagányosodás megelőzése érdekében, 

már a nyugdíj előtt olyan közösségek 

kialakítása, amelyek a nyugdíjba vonulás 

után akár önsegítő körként is 

működhetnének.  

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

Felkérésre közreműködik:  

- Idősügyi szervezetek 

3.  Kiemelt feladat az idősek fizikai, 

mentális egészségének megerősítése. 

Az idősek kulturális és  fizikai aktivitást 

igénylő programokban történő 

részvételének ösztönzése, illetve az 

idősekre kialakított speciális szűrő és 

egészségnap szervezésének folytatása 

szükséges. Indokolttá vált egy helyi 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

Felkérésre közreműködik: 
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demencia terv készítése (Egy helyi terv 

nagymértékben segíthetné a beteg 

időseket és hozzátartozóikat). Kiemelt 

figyelmet kell fordítani a prevencióra 

(már 40 éves kortól), illetve azon 

hozzátartozók tehermentesítésére és 

informálására, akik gondozzák a demens 

személyt. 

- SZKTT Egyesített Szociális 

Intézménye 

- Egészségügyi és Bölcsődei 

Igazgatóság 

- Idősügyi szervezetek 

4. Lakossági igény fogalmazódott meg 

a Szolnoki Idősek Alapokmánya 

megalkotására, az Idősbarát település 

kialakítása lehetőségeinek 

vizsgálatára. 

 

A szükséglet és igény meghatározása 

érdekében Szolnoki Idősek 

Alapokmányának létrehozása (Városi 

Idősügyi Tanács által), mely leírja, hogy 

mi szükséges ahhoz, hogy a város 

idősbarát legyen és hogyan, illetve 

milyen forrásból lehetne ezeket a 

dolgokat megvalósítani. 

 

Fel kell mérni az Idősbarát település 

kialakításának lehetőségei, megismerve 

annak ismérveit, meg kell keresni a 

szükséges forrásokat. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

Felkérésre közreműködik:  

- Városi Idősügyi Tanács 

- Idősügyi szervezetek 

 

5. Cél, az egészségben várható 

élettartam növelése. 

Várható élettartam növekedése helyett 

egészségben várható élettartam növelése 

kell, hogy cél legyen. 

Szükségleteknek megfelelő programok: 

Szépkorúak akadémiájának folytatása 

Senior séta átalakítása 

Generációs együttműködéssel technikai 

tudás átadása az idősebb korosztály 

számára 

Alkotásra, mozgásra, tanulásra, egyéni 

fejlődésre való motiválás 

Veszteségek feldolgozásának segítése 

Kapcsolati háló szűkülésének 

megelőzését célzó programok. 

 

 

 

 

 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

Felkérésre közreműködik:  

- Idősügyi szervezetek 

- Civil Szervezetek 
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V. Fogyatékkal 

élők 

1. El kell végezni a fogyatékossággal 

élők vonatkozásában az aktuális 

létszám, szociális, egészségügyi és 

kapcsolódó adatok felmérését.  

Az intézményi adatgyűjtés és 

adatszolgáltatás mellett az érintett 

csoportok érdekvédelmi, kisebbségi 

képviseletének aktív bevonásával 

szükséges bővíteni az információs 

partnerséget arra vonatkozóan, hogy az 

általa működtetett vagy felügyelt 

közszolgáltatásokhoz (szociális ellátás, 

egészségügy, gyermekjólét, 

közművelődés) való hozzáférés 

mennyire biztosított a hátrányos 

helyzetű csoportok számára, illetve 

mennyire veszik igénybe azokat. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

Felkérésre közreműködik: 

- Érdekvédelmi és -képviseleti 

szervezetek 

- Civil szervezetek 

2. Kiemelt feladat a városi 

közlétesítmények teljeskörű 

akadálymentesítése. 

A TOP Plusz 2021-2027 Operatív 

Program keretében kiemelt figyelmet 

kell fordítani az önkormányzat 

felelősségi körébe tartozó intézmények 

teljes körű akadálymentesítésére. A 

pénzügyi lehetőségek függvényében a 

célcsoport képviselői, szakértői 

bevonásával önkormányzati ütemtervet 

kell készíteni a megvalósításról, 

felelősökről, lehetséges további 

forrásokról. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködik: 

- Polgármesteri Hivatal 

igazgatóságai 

- Főépítészi iroda 

Felkérésre közreműködik: 

- Érdekvédelmi és - képviseleti 

szervezetek 

 

3. Folytatni kell a közösségi 

közlekedés akadálymentesítét. 

A közösségi közlekedésben folytatni kell 

a közlekedési eszközök és utasvárók 

teljes akadálymentesítését. Az 

alacsonypadlójú járművek, a hangjelzés 

a lámpánál, a speciálisan kialakított 

járófelületek a fogyatékkal élők jobb 

közlekedési és tájékozódási lehetőségeit 

szolgálják.  

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködik:  

- Polgármesteri Hivatal 

Műszaki Igazgatósága 

Felkérésre közreműködik:  

- Volánbusz Zrt. 

4. Bővíteni kell a fogyatékosok nappali 

ellátása lehetőségeit. 

Meg kell vizsgálni a fogyatékos 

személyek részére új nappali ellátás 

létrehozásának lehetőségeit, civil és 

egyházi szervezetek bevonásával 

bővíteni kell az ellátási lehetőségeket. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködik: 

- Polgármesteri Hivatal 

igazgatóságai 

Felkérésre közreműködik: 

- Egyházi és civil szervezetek 
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Meg kell teremteni az autisták számára is 

a nappali ellátás feltételeit. 

5. Erősíteni kell az önkéntesek 

szerepvállalását, a célcsoport 

társadalmi elfogadottságát. 

 

Képzésekkel, szemléletformáló 

programokkal lehet honosítani az 

önkénteség valódi elvét. Nagyobb 

hangsúlyt kell kapjon az érzékenyítés, az 

esély órák, szakmai tapasztalatcserék, 

fórumok. A pályázatok előkészítésébe és 

megvalósításába be kell vonni a civil 

partnereket. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

Felkérésre közreműködik: 

- Érdekvédelmi és -képviseleti 

szervezetek 

- Civil szervezetek 

VI.  

Helyi partnerség 

Együttműködési lehetőségek 

megvizsgálása a Magyar Élelmiszerbank 

Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei koordinátori feladatait ellátó 

egyesülettel és a helyi 

partnerszervezetekkel. 

Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere  

Közreműködik:  

- Polgármesteri Hivatal 

igazgatóságai 

Felkérésre közreműködik:  

- CONTACT Mentálhigiénés 

Konzultációs Szolgálat 
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II/3.  Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

 A B C D E F G H I J 

Intézk

edés 

sorszá

ma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetései

ben feltárt 

esélyegyenlősé

gi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentum

okkal 

Az intézkedés 

tartalma 
Az intézkedés felelőse 

Az 

intézkedé

s 

megvalós

ításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményesség

ét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

 

1. A 

cigány/roma 

népességre 

és/vagy 

mélyszegénysé

gben élőkre 

vonatkozó 

adatok 

pontosítandók 

 

A 

jogszabályban 

biztosított 

adatgyűjtés és 

adatszolgáltatá

s mellett az 

érintett 

érdekvédelmi 

csoportok - 

különös 

tekintettel a 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat

ra - aktív 

bevonásával 

szükséges 

bővíteni az 

A célcsoportra 

vonatkozóan a 

rendelkezésre 

álló adatok 

további 

kiegészítése és 

pontosítása 

szükséges, a 

romák 

társadalmi 

esélyegyenlősé

gét érintő, azt 

befolyásoló 

foglalkoztatási, 

egészségügyi 

és szociális 

területeken. 

Romák és/vagy 

mélyszegénysé

gben élők 

megközelítőleg 

pontos 

számának 

ismerete, az 

elérhető 

szolgáltatások 

megismertetésé

vel a társadalmi 

hátrányok 

csökkentése.  

 

Az 

esélyegyenlősé

get támogató 

szolgáltatások 

feltérképezése  

és 

összehangolása  

városban.  

 

Szolnok MJ 

VÖ 

Integrációs 

Programja 

A célcsoportok 

számának 

felmérése az 

érdekvédelmi 

szervezetek, a 

szociális ellátást 

nyújtó 

intézmények és az 

önkormányzat 

adatbázisa 

alapján. 

 

Kapcsolatfelvétel 

az érdekvédelmi 

szervezetekkel, 

szolgáltatási lista 

összeállítása. 

 

Szolgáltatások 

összehangolása, 

ellátási terület és 

célcsoport 

alapján. 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere  

Felkérésre 

közreműködik 

 

- Érdekvédelmi 

szervezetek vezetői  

- Szociális 

intézmények vezetői 

 - Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Célcsopor

tok 

felmérése

: 

2023. 

december 

31.  

 

Szolgáltat

ási lista 

összeállít

ása: 2023. 

december 

31. 

  

Szolgáltat

ások 

összehan

golása a 

célcsopor

t és 

ellátási 

terület 

alapján:  

2025. 

december 

31.  

 

Statisztikai 

tábla az 

érintetett 

célcsoportról és 

szervezetek 

szolgáltatásairó

l. 

 

Szolgáltatási 

jegyzék 

Szolnok 

városban a 

célcsoport 

számára 

elérhető 

szolgáltatásokr

ól. 

 

Együttműködé

si 

megállapodás 

az 

érdekvédelmi 

szervezetek, 

szolgáltatást 

nyújtó 

intézmények és 

az 

Humán: 

szociológus, 

szociálpolitiku

s, jogász, 

romológus 

 

Pénzügyi:  

költségvetési 

tervezés 

Önkormányzatkölt

ségvetési tervezés, 

Szolnok MJ VÖ 

Integrációs 

programja és 

megkötött 

megállapodások 

alapján biztosított. 
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információs 

partnerséget 

arra 

vonatkozóan, 

hogy az általa 

működtetett 

vagy felügyelt 

közszolgáltatás

okhoz 

(szociális 

ellátás, 

egészségügy, 

gyermekjólét, 

közművelődés) 

való hozzáférés 

mennyire 

biztosított a 

hátrányos 

helyzetű 

csoportok 

számára, 

illetve 

mennyire 

veszik igénybe 

azokat. 

 önkormányzat 

között 

2. Törekedni kell 

az 

Antiszegregác

iós terv 

megvalósításá

ra  

Az Integrált 

Városfejlesztés

i Stratégia 

részét képező 

Antiszegregáci

ós tervnek 

megfelelően 

törekedni kell a 

szegregátumok 

A városban a 

Déli-

ipartelepen 

(Újváros) az 

átlagosnál 

magasabb a 

hátrányos 

helyzetű lakók 

aránya, 

bizonyos 

városrészekben 

megjelentek a 

szegregátumra 

utaló jelek. Az 

indított telep 

felszámolási 

A szegregált 

lakókörnyezetb

en élők   

lakhatás 

feltételeinek 

javítása, 

alapfokú 

képzettség 

megszerzése.   

 

A célcsoport 

számára 

szakképzettség 

biztosításával 

és a mentális 

felkészítéssel a 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

A célterület 

ismételt 

felmérésén és 

költségszámításo

kon alapuló 

ütemezett 

intézkedési terv 

kidolgozása. 

 

Újvárosi 

Fejlesztési 

Program 

végrehajtásának 

további segítése, 

fokozott 

költségvetési 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere  

 

Közreműködik:  

- Polgármesteri Hivatal 

igazgatóságai 

 

Intézkedé

si terv 

kidolgozá

sa: 

2023. 

április 30.  

 

 

Újvárosi 

Fejlesztés

i Program 

végrehajt

ása a 

program 

szerinti 

határidők

A célcsoport 

képzetségi és 

foglalkoztatotts

ági mutatók 

25%-os 

javítása  

 

A 

szegregátumra 

jellemző 

mutatók 

további 

csökkentése. 

 

Antiszegregáci

ós alap 

Humán: 

programok 

munkacsoportj

ai 

 

Pénzügyi:  

a) 

költségvetési 

tervezés 

b) 

önkormányzat

i forrásból és 

pályázati 

forrásból évi 

50-50 millió 

Ft., 

Önkormányzati 

költségvetésben, 

megállapodások 

alapján biztosított, 

illetőleg 

tervezendő. 

 

Pályázati források 

folyamatos 

felhasználásával 

biztosítható 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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felszámolására

. 

 A Szolnok 

Megyei Jogú 

Város 

Közgyűlése 

által elfogadott 

Újvárosi 

Fejlesztési 

Program 

végrehajtásáva

l segíteni kell a 

városrészben 

élő hátrányos 

helyzetű 

lakosság 

felzárkóztatásá

t.  

A TÁMOP-

5.3.6-11/1 

telepprogram 

eredményeire 

építve folytatni 

kell a városrész 

rehabilitációját 

és 

hátránycsökke

ntését. 

Biztosítani és 

fejleszteni kell 

a Csillag-

Cserhaj 

Szolgáltató 

Pont, valamint 

a Városban 

működő 

közösségi 

házak 

program tovább 

folytatása 

szükséges. 

munkaerő-

piaci státusz 

javítás 

 

A városon 

belüli saját 

erőből integrált 

környezetbe 

történő 

költözés 

segítése, a 

szegregátumok 

megszüntetése. 

 

Az IVS 

Antiszegregáci

ós Terve 

végrahajtását 

megalapozó 

Antiszegregáci

ós Alap 

visszaállítása. 

Integrációs 

Programja 

támogatása. 

 

A Csillag-Cserhaj 

Szolgáltató Pont, 

valamint a 

Városban működő 

közösségi házak 

működési 

kompetenciájának 

fokozott pénzügyi 

támogatása. 

 

Antiszegregációs 

Alap 

visszaállítása 

önkormányzati 

költségvetési és 

pályázati 

támogatással. 

kel. A 

Program 

támogatás

ának 

tervezése 

a 

költségve

tésben: 

2022. 

évtől évi 

költségve

tés 

tervezése 

 

A 

szolgáltat

ó pontok, 

közösségi 

házak 

támogatás

ának 

tervezése: 

2022. 

évtől évi 

költségve

tés 

tervezése 

 

Antiszegr

egációs 

Alap 

költségve

tési 

megjelen

ése: 

2026. 

április 30. 

költségvetési 

megjelenése. 

mindösszesen 

100 millió 

forint/év. 
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működési 

kompetenciáit. 

A 

veszélyeztetett, 

illetve a 

veszélyeztetés 

határán lévő 

területeken 

szükséges a 

szegregálódás 

megakadályoz

ása, a 

célcsoport 

aktív 

bevonásával. 

 

Meg kell 

vizsgálni az 

IVS 

Antiszegregáci

ós Tervét 

megalapozó 

Antiszegregáci

ós Alap 

visszaállításán

ak lehetőségét. 

3. Segíteni kell a 

célcsoportban 

a 

versenyképes 

végzettség 

elérését 

 

Erősíteni kell a 

felnőttképzést 

nyújtó 

intézményekke

l, szakképző 

centrumokkal 

A cigány/roma 

nemzetiségi 

csoporthoz 

tartozó felnőtt 

lakosság 

jelentős része 

nem 

rendelkezik 

versenyképes 

végzettséggel. 

A hátrányos 

helyzetű 

társadalmi 

réteg, és a 

cigány/roma 

kisebbséghez 

tartozók 

képzettségi 

szintjének 

emelése, 

ezáltal 

munkaerő-

piaci státuszuk 

javítása a 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

A célcsoport 

végzettségére 

vonatkozó 

mutatók 

felmérése. 

 

Fejlesztési és 

képzési terv 

elkészítése. 

 

Képzések 

indítása. 

 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

Közreműködik:  

Polgármesteri Hivatal 

igazgatóságai 

 

Felkérésre 

közreműködik:  

- JNSZMKH 

Szolnok 

Járási Hivatal 

A 

végzettsé

gi 

mutatók 

felmérése

: 

2022. 

december 

31.  

 

Fejlesztés

i és 

képzési 

terv 

A 

szakképzettség 

és 

foglalkoztatotts

ág 2 %-os 

emelkedése, a 

munkaerő-

piaci státusz 

javítása, tartós 

foglalkoztatás 

biztosítása. 

 

Az alapfokú 

végzettség, 

Humán: 

szociális 

segítők, 

romológus, 

képző 

intézmények  

 

Pénzügyi: 

pályázati 

forrásból 25 – 

30 millió Ft.  

Pályázati források 

függvényében 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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való 

kapcsolattartás

t, ösztönözni 

kell közös 

cselekvési 

programok 

kidolgozását a 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű, 

kiemelten a 

cigány/roma 

személyek 

egész életen át 

tartó 

tanulásának 

megteremtése 

és biztosítása 

érdekében. 

szakképzés 

megszerzését 

szolgáló 

alapfokú 

végzettség 

megszerzése 

segítésével. 

A 

szakképzettség

i szint 

emelésével a 

hátrányos 

helyzetű 

társadalmi 

réteg 

munkaerő-

piaci státusza 

javítása, 

foglalkoztatási 

szint 

emelésének 

segítése. 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrációs 

Programja 

- Szolnoki 

Tankerületi 

Központ 

- Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányz

at 

- Szolnoki 

Szakképzési 

Centrum 

 

elkészítés

e: 

2023. 

május 31. 

 

Képzések 

indítása 

2023. 

szeptemb

er 1. 

illetve a 

szakképzettség 

megszerzése  

10-15 fő 

esetében a 

célcsoportból. 

 

4. Javítani kell a 

hátrányos 

helyzetű 

társadalmi 

réteg, és a 

cigány/roma 

lakosság 

egészségi 

állapotát 

 

Városi 

egészségügyi 

szűrőprogramo

k keretében 

folytatni kell a 

hátrányos 

helyzetű és a 

cigány/roma 

lakosság 

A 

célcsoporthoz 

tartozók 

egészségi 

állapota 

rosszabb, mint 

a társadalom 

egyéb 

csoportjainak 

egészségi 

állapota. 

A hátrányos 

helyzetű 

társadalmi 

réteg, és a 

cigány/roma 

lakosság 

egészségi 

mutatóinak 

megismerése. 

 

A rendszeres 

szűrőprogram 

biztosításával 

az 

egészségügyi 

prevencióval  

helyi 

társadalmi 

átlaghoz 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

Az egészségre 

vonatkozó 

mutatók 

meghatározása, 

az egészségi 

állapot felmérése. 

 

A prevenciót 

szolgáló és 

erősítő 

szűrőprogramok 

összeállítása, 

megszervezése, a 

célcsoport 

elérhetőségének 

hely szerinti 

meghatározásával

. 

 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

Közreműködik:  

Polgármesteri Hivatal 

igazgatóságai 

 

Felkérésre 

közreműködik: 

- Egészségügyi 

és Bölcsődei 

Igazgatóság 

- Hetényi Géza 

Kórház és 

Rendelőintéz

et 

- Civil 

szervezetek 

Egészségi 

állapot 

felmérése

: 

 2022. 

december 

31. 

 

Szűrőpro

gramok 

megszerv

ezése: 

2024. 

március 

31.  

 

Egészség

es 

életmódra 

A hátrányos 

helyzetűek, és a 

cigány/roma 

kisebbséghez 

tartozók  

egészségi 

állapotának 

felmérése. 

 

A célcsoport 

egészségi 

mutatóinak a 

helyi 

társadalmi 

átlaghoz 

történő 

közelítése.   

 

Humán:  

szociális 

segítők, 

romológus, 

egészségügyi 

szakemberek 

  

Pénzügyi: 

többletigény 

nem 

jelentkezik, 

esetlegesen 

pályázati 

forrásból a 

program 

szélesítése. 

Önkormányzati 

költségvetésben, 

megállapodások 

alapján biztosított, 

illetőleg 

tervezendő. 

 

Pályázati források 

folyamatos 

felhasználásával 

biztosítható 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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részére a 

speciális szűrő- 

és egészségnap 

szervezését, 

illetőleg az 

egészségmegőr

zés, megelőzés 

érdekében a 

célcsoport 

önszerveződés

ein keresztül a 

folyamatos 

tájékoztatást. 

történő 

közelítése.   

 

A célcsoporton 

belül az 

egészségi 

állapot javítása 

iránt az egyéni 

felelősség 

erősítése, 

életmódváltás 

segítése. 

Az egészséges 

életmódra nevelés 

érdekében 

tájékoztatók és 

tanácsadások 

szervezése. 

 

nevelés 

programj

ai: 

2026. 

május 31. 

  

Rendszeres 

szűrőprogram 

évente egy 

alkalommal 

lehetőség 

szerint a 

célcsoport 

lakhelyéhez 

közel.   

 

A célcsoporton 

belül az 

egészségi 

állapot javítása 

érdekében évi 

min. 3 előadás 

és egy 

kiadvány 

elkészítése 

5. Tovább kell 

növelni a 

hátrányos 

helyzetű és a 

cigány/roma 

emberek 

foglalkoztatás

át 

Kiemelt feladat 

a cigány/roma 

emberek 

foglalkoztatásn

ak ösztönzése 

az 

önkormányzat 

által fenntartott 

intézményekné

l, 

partnerszervez

eteknél és 

érzékenyített 

 A cigány/roma 

nemzetiségi 

csoporthoz 

tartozó felnőtt 

lakosság 

körében 

alacsony a 

munkaerőpiaci 

foglalkoztatási 

arány. 

 

A hátrányos 

helyzetű 

társadalmi 

réteg, és a 

cigány/roma 

kisebbséghez 

tartozók 

foglalkoztatotts

ágának javítása 

érdekében az 

önkormányzat 

és kistérség 

által fenntartott 

intézményekbe

n a 

foglalkoztatásu

k növelése.  

 

Munkaerőpiaci

-börze 

szervezésével a 

célcsoport 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrációs 

Programja 

Az intézményi 

foglalkoztatás 

feltételeinek 

felmérése. 

 

A 

foglalkoztatáshoz 

szükséges 

ismeretek és 

készségek 

felmérése. 

 

A 

foglalkoztatáshoz 

szükséges 

szakmai és 

mentális képzés 

biztosítása. 

 

Munkaerőpiaci-

börze 

megszervezése. 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán 

Igazgatóság 

koordinálásáv

al a 

Polgármesteri 

Hivatal 

szervezeti 

egységei 

Felkérésre 

közreműködik: 

- Jász-

Nagykun-

Szolnok 

Megyei 

Kormányhiva

tal, 

- Szolnoki 

Járási Hivatal 

Intézmén

yi 

feltételek 

felmérése

: 

 2022. 

december 

31. 

 

Ismeretek

, 

készségek 

felmérése

: 

2022. 

december 

31.  

 

Munkaer

őpiaci-

börze 

A célcsoport 

foglalkoztatotts

ágának 

mérhető 

növekedése az 

önkormányzati 

intézményekbe

n, és a 

partnerszervez

eteknél. 

 

Munkaerőpiaci 

börze 

eredményeinek 

felmérése. 

 

   

 

Humán: 

szociális 

segítők, 

romológus, 

egészségügyi 

szakemberek  

 

Pénzügyi: 

többletigény 

nem 

jelentkezik, 

esetlegesen 

pályázati 

forrásból a 

program 

szélesítése. 

Önkormányzati 

költségvetésben,  

megállapodások 

alapján biztosított, 

illetőleg 

folyamatosan 

tervezendő. 

 

Pályázati források 

felhasználásával 

biztosítható 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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munkavállalók

nál.  

Munkaerőpiaci

-börze 

szervezése 

szükséges a 

célcsoporthoz 

tartozó 

munkavállalók 

részére.  

 

Erősíteni kell a 

munkaszociali

zációt a 

célcsoporthoz 

tartozók 

körében, 

figyelembe 

véve a 

munkavállalók 

szociális 

hátrányait és 

igényeit. A 

foglalkoztatás 

során 

figyelemmel 

kell lenni a 

mentális és 

hátránykompe

nzáló segítés 

biztosítására 

(mentori 

hálózat). 

bevonása a 

saját 

életterében 

nyújtott 

közszolgáltatás

ok 

biztosításába.  

 

A célcsoport 

intézményi 

foglalkoztatásh

oz szükséges 

végzetségének 

megszerzése, 

és a 

foglalkoztatásh

oz kapcsolód 

mentális 

felkészítés.   

 

Foglalkoztatás 

intézményi szintű 

biztosítása. 

 

- SZKTT. 

Humán 

Szolgáltató 

Központ 

- Önkormányzat által 

fenntartott 

intézmények vezetői  

megtartás

a: 

2023. 

január 1-

től 

 

Foglalkoz

tatás 

biztosítás

a: 

2025. 

december 

31. 

 

6. Erősíteni kell 

egymás 

megismerését 

a célcsoporton 

belül, és a 

többségi 

társadalom 

A 

célcsoporthoz 

tartozók és a 

többségi 

társadalom 

tagjai nem 

ismerik 

A hátrányos 

helyzetű 

társadalmi 

réteg, és a 

cigány/roma 

kisebbséghez 

tartozók 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

A cigány/roma 

közösség 

programjainak 

felmérése, 

népszerűsítése, 

bevonása a városi 

szintű 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán 

Igazgatóság 

koordinálásáv

Cigány/ro

ma 

programo

k 

felmérése

, 

Cigány/roma 

programok 

éves 

jegyzékének 

összeállítása, 

egyeztetése a 

városi 

Humán: 

közművelődés

i szakember, 

kummunikáci

ós szakember  

 

Pénzügyi:  

Költségvetésben 

tervezett 

programok 

támogatásából 

fentartható 
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tagjaival. 

 

A célcsoport és 

a többségi 

társadalom 

tagjai között 

erősíteni kell 

az egymás 

közötti, és a 

kölcsönös 

megismerést. 

 

Eredményeseb

bé kell tenni a 

hagyományok, 

a kultúra és 

nyelv 

megismerését 

és 

megismertetés

ét. 

egymást és 

kapcsolatuk 

ellentmondásos

. 

egymás 

közötti, 

valamint a 

többségi 

társadalom 

tagjaival való 

megismerés és 

elfogadottság 

erősítése.  

  

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrációs 

Programja 

rendezvényekbe, 

illetve önálló 

megjelenésük 

biztosítása. 

 

A cigány/roma 

közösségi 

programok és a 

városi 

rendezvények 

összehangolása. 

 

A célcsoport 

kultúrájának 

megismertetése 

érdekében 

fokozott 

megjelenés 

biztosítása a 

városi szintű írott 

és elektronikus 

sajtóban. 

al a 

Polgármesteri 

Hivatal 

szervezeti 

egységei 

Felkérésre 

közreműködik: 

- Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányz

at 

- Aba-Novák 

Agóra és 

Kulturális 

Központ 

- Szolnok Városi 

Televízió  

népszerűs

ítése: 

2022. 

május 31. 

és 

folyamato

s 

 

Cigány/ro

ma és 

városi 

programo

k 

egyezteté

se: 

2022. 

május 31. 

és 

folyamato

s 

 

Célcsopor

t városi 

szintű 

megjelen

ése: 

2022. 

december 

31. és 

folyamato

s 

 

rendezvényterv

vel. 

 

A cigány/roma 

programok 

megjelenéséne

k biztosítása a 

városi 

rendezvényeke

n. 

 

A 

meghonosodott 

cigány/roma 

közösségi 

programok 

integrálása a 

városi 

rendezvények 

körébe. 

külön forrást 

nem igényel 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

 

1. A gyermekek 

fokozottabb 

védelme 

érdekében 

tovább kell 

erősíteni a 

gyermekvédel

 A 

gyermekvédel

mi 

jelzőrendszer 

működésében 

problémaként 

jelent meg a 

A jelzőrendszer 

optimális 

működtetéséve

l a gyermekek 

preventív 

védelme, a 

súlyosabb 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

A jelzőrendszerre 

jellemző követő 

jelleg csökkentése 

a diszfunkciók 

(intézményi 

presztízs, 

kompetenciahián

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Felkérésre 

közreműködik:  

Jelzőrend

szer 

megújítás

a:2022. 

december 

31.  

 

A gyermek 

abúzuusok 

mérhető 

csökkenése, 

visszaszorulása

, a résztvevők 

együttműködés

Humán: 

meglévő 

szakemberek 

 

Pénzügyi:  

külön forrást 

nem igényel 

Költségvetésben 

tervezett humán 

forrásokból 

fentartható 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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mi 

jelzőrendszert

.  

Szükségessé 

vált a 

gyermekvédele

mben érintettek 

kapcsolattartás

ának 

áttekintése, a 

szakmaközi 

megbeszélések 

gyakoribbá 

tétele, 

esetkonferenci

a és 

esetmegbeszél

és keretében a 

tagok 

aktivizálása, új 

tagok 

felkeresése. 

jelzőrendszeri 

tagok 

munkájának 

nem kellő 

mértékű 

támogatása. 

 

 

abúzusok, 

konfliktusok 

megakadályozá

sa. 

 

A jelzőrendszer 

tagjai fokozott 

aktivitásával a 

szükséges 

intézkedések 

időbeni 

megtétele, a  

megelőzés 

prioritásának 

biztosításával. 

 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

 

y) 

csökkentésével.  

 

A 

gyermekvédelem

ben a megelőző 

jelleg 

prioritásának 

erősítése a 

jelzőrendszer 

jogszabályban 

megjelölt 

valamennyi 

tagjában.  

 

 

- Szolnok 

Városi 

Óvodák  

- Szolnoki 

Tankerületi 

Központ 

- Szolnoki 

Szakképzési 

Centrum 

- SZKTT Humán 

Szolgáltató Központ 

Jelzőrend

szeri 

tagok 

„aktivizál

ása”: 

2023. 

december 

31.   

. 

ének 

erősödése. 

 

Az érintettek 

szakmai 

megbeszélései

nek, a 

jelzőrendszer 

működésének 

hatékonyabbá 

válása, a 

jelzőrendszeri 

tagok 

számának 

bővülése 

2. Hasznosítható 

tartalommal 

kell 

megtölteni a 

GYIF-es 

műhelymunká

t. 

Erősíteni kell a 

gyermek és 

ifjúságvédelmi 

felelősősök 

mellett a 

társszervek, 

hatóságok 

(HSZK, 

Tankerület, 

Rendőrség, 

A 

járványhelyzet 

miatt megszűnt 

a Gyermek- és 

Ifjúságvédelmi 

Műhelymunka, 

szükséges 

annak 

újraélesztése, 

aktuális 

tartalommal 

való 

megtöltése. 

A Gyermek és 

Ifjúságvédelmi 

Felelősök 

maradéktalan 

bevonása a 

GYIF 

műhelymunkáb

a, ezzel segítve 

a megfelelő 

információára

mlást és 

tapasztalatcser

ét. 

 

Ki kell aknázni 

a 

műhelymunkáb

an meglévő 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

 

A GYIF-es 

munkában a 

problémák 

feltárásával, 

megoldások 

keresésével, 

javaslatok 

kidolgozásával 

segíteni a tagok 

egyéni munkáját. 

 

A GYIF műhely 

tagok mellett az 

érintett 

intézmények, 

szervezetek 

vezetőivel 

fórumokon, 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Felkérésre 

közreműködik:  

- Szolnok 

Városi 

Óvodák  

- Szolnoki 

Tankerületi 

Központ 

- Szolnoki 

Szakképzési 

Centrum 

- SZKTT 

Humán 

Szolgáltató 

Központ 

A GYIF-

es 

műhelym

unka 

Covid 

utáni 

újraindítá

sa: 2022. 

december 

31.  

 

Intézmén

yek, 

szervezet

ek vezetői 

bevonása 

a GYIF-

es 

A gyermek és 

ifjúságvédelmi 

munka 

intézményi 

háttere 

megerősítése a 

GYIF-es 

műhelymunka 

újjáalakításával

. 

 

Az 

intézményveze

tők és az 

ifjúságvédelmi 

felelősök 

együttműködés

e mérhetően 

Humán: 

meglévő 

szakemberek 

 

Pénzügyi:  

külön forrást 

nem igényel 

Költségvetésben 

tervezett humán 

forrásokból 

fentartható 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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más 

szervezetek) 

aktív bevonását 

a 

műhelymunká

ba. 

lehetőségeket, 

elfogadottá kell 

tenni az 

intézmények, 

szervezetek 

vezetői között, 

a GYIF műhely 

hasznosságát a 

gyermekvédele

m területén. 

 

Edukációval, 

érzékenyítő 

prgramokkal 

meg kell 

szüntetni, a 

„csak azt 

teszem, ami a 

jogszabályban 

előírt” 

szemléletet, 

mert a 

gyermekvédele

m messze 

túlnyúlik a 

jogszabályok 

keretein. 

szakmai 

megbeszéléseken 

erősíteni kell a 

szereplők közötti 

együttműködést, 

megszüntetve az 

információáramlá

sban meglévő 

akadályokat. 

 

Érzékenyítéssel, 

edukációval 

tovább kell 

fejleszteni az 

érintettek 

felelősségvállalás

át a gyermek és 

ifjúságvédelmi 

feladatok ellátása 

során. 

Szolnoki 

Rendőrkapitányság 

munkába: 

2023. 

június 30. 

  

Edukáció

s 

programo

k 

szervezés

e: 

2022. 

december 

31. és 

folyamato

s 

csökkenti az 

iskolai 

mulasztások 

számát. 

 

A megfelelő 

humán 

hozzáállással 

erősödik a 

gyermek és 

ifjúságvédelem 

prevenciós 

oldala, csekken 

a gyermek 

abúzusok 

száma. 

3. Erősíteni kell 

a 

gyermekekkel 

foglalkozó 

helyi 

közösségek 

megtartó 

erejét, a 

gyermekvédel

em legyen 

egyben 

családvédelem

.  

Csökken a 

gyermekekkel 

foglalkozó 

helyi 

közösségek 

megtartó ereje, 

a család 

szerepének 

háttérbe 

szorulása 

tapasztalható a 

gyermekvédele

mben. 

A helyi 

kezdeményezé

sek támogatása 

mellett fel kell 

mérni a 

célcsoport 

vonatkozásába

n meglévő 

tényleges 

igényeket, a 

programok, 

rendezvények 

előkészítése 

során. 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

Az éves 

programtervek 

kidolgozása során 

a gyermekek és 

szülők 

véleményének, 

kikésére, 

javaslataik 

felhasználása.  

 

A 

rendezvényszerve

zők edukációja a 

családok 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán 

Igazgatóság 

koordinálásáv

al a 

Polgármesteri 

Hivatal 

szervezeti 

egységei 

Felkérésre 

közreműködik:  

Vélemén

yek, 

javaslatok 

felmérése

: 

2022. 

április 30.  

és 

folyamato

s 

 

Edukáció 

megszerv

ezése:  

A gyermekek 

és a szülők 

igényihez 

jobban igazodó 

programok, 

rendezvények 

megtartása. 

 

A 

programokon, 

rendezvényeke

n a 

rendezvényszer

vezők 

Humán: 

meglévő 

szakemberek 

 

Pénzügyi:  

külön forrást 

nem igényel 

Költségvetésben 

tervezett humán 

forrásokból 

fentartható 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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Növelni kell a 

helyi 

kezdeményezé

sek 

ösztönzését, a 

partnerszervez

etek 

közösségfejles

ztő 

tevékenységén

ek támogatását.  

Érdemben be 

kell vonni a 

szülőket a 

gyermekprogra

mokba, 

rendezvényekb

e, táborok 

megtartásába. 

 

 

A programok, 

rendezvények 

célja 

fokozottan a 

családok 

szocializácója 

kell legyen, 

hogy az érintett 

családok 

betölthessék 

társadalmi 

szerepüket. 

 

Lépéseket kell 

tenni a 

gyermekvédele

m 

családvédelem

mé 

alakításának 

érdekében. 

 

 

szocializálásának 

elsajátítására.  

 

Szakmai fórumok 

szervezése 

családvédelem 

kialakítása 

lehetőségeinek 

vizsgálatára. 

- Szolnok 

Városi 

Óvodák  

- Szolnoki 

Tankerületi 

Központ 

- Szolnoki 

Szakképzési 

Centrum 

SZKTT Humán 

Szolgáltató Központ 

2022. 

december 

31. és 

folyamato

s 

 

Szakmai 

fórumok 

megtartás

a: 

2025. 

december 

31. 

felkészülten 

vesznek részt a 

családokkal 

történő 

foglalkozásra. 

 

A jogalkotók 

felé 

megalapozott 

jogszabály-

módosító 

kezdeményezé

sek 

közvetítése. 

4. Fokozottan 

kell támogatni 

kell a 

gyermekek 

nyári 

felügyeletének

, 

táboroztatásá

nak 

biztosítását. 

Meg kell 

vizsgálni a 

nyári 

gyermekfelügy

elet 

fejlesztésének, 

Növekvő igény 

mutatkozik a 

gyermekek 

nyári 

felügyeletének, 

üdültetésének 

biztosítására. 

Vizsgálni kell 

annak a 

lehetőségét, 

hogy a nyári  
gyermekfelügy

elet biztosítása 

során további 

helyszínek, 

szereplők 

bevonására 

kerüljön sor.  

 

Törekedni kell 

a nyári 

rendezvények, 

táborok 

programjának 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

A nyári 

gyermekfelügyele

t több helyszínen, 

több szereplővel 

történő 

megszervezése. 

 

A gyermekek 

számára a nyári 

felügyelet során 

színes,  
tartalmas 

programok 

biztosítása.   

 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán 

Igazgatóság 

koordinálásáv

al a 

Polgármesteri 

Hivatal 

szervezeti 

egységei 

Felkérésre 

közreműködik:  

- Szolnok 

Városi 

Óvodák  

Nyári 

bővített 

tartalmú 

és 

résztvevő

jű 

gyermekf

elügyelet 

megszerv

ezése: 

2022. 

május 31. 

és 

folyamato

s 

 

Lebonyolított 

célzott 

programok 

száma és típusa 

bővülése.  

Képességfejles

ztő programok, 

rendezvények 

száma és a 

bevont 

gyerekek 

létszáma.  

  

Humán: 

meglévő 

szakemberek 

 

Pénzügyi:  

költségvetési 

fedezet 

tervezése 

szükséges a 

nyári 

gyermekfelüg

yeletre, 

táboroztatásra, 

programok 

megtartására.  

Költségvetésben 

évente tervezendő  

Pályázati 

forrásokból 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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illetve nyári 

üdültetés, 

táboroztatás 

kiszélesítéséne

k lehetőségeit, 

a táborozás 

kibővítését 

helyi 

programokkal, 

hátránykompe

nzáló 

lehetőségekkel

. 

 

 

kiegészítésére 

helyi 

programokkal, 

hátránykompen

záló 

lehetőségekkel. 

- Szolnoki 

Tankerületi 

Központ 

- SZKTT Humán 

Szolgáltató Központ 

Programo

k 

célirányo

s 

megvalós

ítása: 

2023. 

december 

31. és 

folyamato

s 

Pályázati 

források 

III./ Nők esélyegyenlősége 

 

1.  Bővíteni kell 

a 

krízishelyzet

be került 

nőknek 

nyújtott 

segítség 

formáit.  

 

Többnyire 

krízishelyzetb

e került, 

többgyermeke

t egyedül 

nevelő nők 

szorulnak 

segítségre. A 

Családok 

Átmeneti 

Otthona 

további 

A 

krízishelyzetbe 

került családok 

segítése nem 

teljes körű, 

lakhatásuk, 

életvitelük 

bizonytalan, 

lehetőségeik 

beszűkültek.  

További 

prevenciós 

szolgáltatások 

bevezetése, 

férőhelyek 

bővítése a 

krízishelyzetbe    

került nők 

segítése 

érdekében. 

 

A pervenciós 

szolgáltatásokk

al csökkenteni 

kell a családok 

átmeneti 

otthona 

férőhelyeinek 

igénbevételét. 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

Források 

megteremtése a 

krízishelyzetbe 

került nők, 

családok 

elhelyezésének 

bővítésére, és a 

prevenciós 

szolgáltatások 

kibővítésére. 

 

Civil szervezetek 

bevonásával, 

edukációval, 

együttműködési 

megállapodások 

megkötésével 

erősíteni a 

prevenciós 

szolgáltatások 

eredményességét. 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán 

Igazgatóság 

koordinálásáv

al a 

Polgármesteri 

Hivatal 

szervezeti 

egységei 

Felkérésre 

közreműködik:  

- SZKTT 

Humán 

Szolgáltató 

Központ 

- Magyar 

Ökumenikus 

Források 

megterem

tése: 

2022. 

december 

31.  és 

évente 

   

Együttmű

ködési 

megállap

odások 

megkötés

e: 2023. 

június 30.   

 

 

 

A 

krízishelyzetbe 

került nők, 

családok 

elhelyezésének 

megoldása. 

 

A prevenciós 

szolgáltatások 

eredményeként 

az elhelyezést 

igénylők 

számának 

csökkenése. 

Humán: 

meglévő 

szakemberek, 

külső 

szakértők 

 

Pénzügyi:  

költségvetési 

fedezet 

tervezése 

programokra, 

edukációra 

Pályázati 

források 

 

 

 

Költségvetésben 

évente tervezendő  

Pályázati 

forrásokból 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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férőhelyekkel 

bővült, a 

szolgáltatást 

azonban sokan 

kívánják 

igénybe venni. 

További 

prevenciós 

szolgáltatások

kal ösztönözni 

kell a 

családokat a 

továbblépésre.    

 

 Segélyszerve

zet 

- Egyházi és 

más karitatív 

szervezetek 

- Civil 
szervezetek 

2.  Erősíteni kell 

a családon 

belüli, illetve 

párkapcsolati 

erőszak elleni 

fellépést. 

 

Felvilágosításs

al, az ellátások 

erősítésével, az 

érdekképvisele

ti szervek 

közreműködés

ével 

csökkenteni 

kell az 

áldozattá válás 

esélyeit, 

lehetőségeit. 

A már meglévő 

kapcsolatok 

további 

erősítésével 

segíteni kell a 

családon belüli 

erőszak korai 

Magas azon 

nők száma, 

akik a családon 

belüli erőszak 

áldozataivá 

válnak.  

A családon 

belüli erőszak 

társadalmi 

elfogadottságá

nak 

csökkentése.  

 

 

A nők 

szerepének 

elismertetése 

családon belül, 

fizikai, 

szexuális, és 

mentális 

bántalmazás 

csökkentése, 

előfordulás 

esetén igénybe 

vehető 

segítségek 

megismertetése

.  

 

A célcsoport 

védelme 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

A család mint 

társadalmi érték 

meghatározása, a 

családi szerepek 

átértékelődésének 

vizsgálata, az 

áldozattá válás 

okainak további 

feltárása. 

 

A nő áldozattá 

válásának 

csökkentése a 

családban, a 

konfliktus kezelés 

módszereinek 

megismertetése, 

prevenciós 

programok 

szervezésel.  

 

Együttműködési 

megállapodások 

megkötése a 

célcsoport 

érdekében 

tevékenykedő 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán 

Igazgatóság 

koordinálásáv

al a 

Polgármesteri 

Hivatal 

szervezeti 

egységei 

Felkérésre 

közreműködik:  

- SZKTT 

Humán 

Szolgáltató 

Központ 

- Magyar 

Ökumenikus 

Segélyszerve

zet 

- Egyházi és 

más karitatív 

szervezetek 

- Civil 

szervezetek 

Értékelő 

munka 

megvalós

ítása:  

2023. 

december 

31. 

 

Prevenció

s 

programo

k 

szervezés

e: 

2024. 

december 

31. 

 

Megállap

odások 

megkötés

e: 

2025. 

december 

31.  

 

A családon 

belüli erőszak, 

és az áldozattá 

válás okainak 

jobb 

megismerése. 

 

A családon 

belőli erőszak 

társadalmi 

elfogadottságá

nak 

csökkenése, a 

nők szerepének 

elfogadása.  

 

Eredményes 

együttműködés 

megvalósulása 

az 

önkormányzati

, állami, civil és 

egyházi 

szervezetekkel. 

Humán: 

szociális 

segítők, 

mentálhigiéné

s szakember 

 

Pénzügyi:  

tanulmányok, 

kiadványok 

készítésének 

forrása 

költségben 

tervezendő 

Költségvetésben 

évente tervezendő  

Pályázati 

forrásokból 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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felismerését, 

megelőzését és 

az áldozatok 

tájékoztatását. 

érdekében 

együttműködés 

kialakítása az 

önkormányzati

, állami, civil és 

egyházi 

szervezetekkel. 

önkormányzati, 

állami, civil és 

karitatív 

szervezetekkel.  

 

3. Városi szinten 

javítandó a 

nők 

foglakoztatási 

helyzete. 

Javítani kell a 

nők számára a 

munkaerő-

piaci 

szolgáltatásokh

oz, képzési -

átképzési 

lehetőségekhez 

való hozzáférés 

lehetőségét, 

ösztönözni kell 

a 

részmunkaidős 

foglalkoztatást. 

A nők 

foglalkoztatási 

helyzetének 

további javítsa 

szükséges.  Az 

alacsony 

iskolai 

végzettséggel 

rendelkező 

nők, főként 

alulfizetett, 

alacsony 

presztízsű 

állásokban, 

vagy 

közmunka 

programokban 

tudnak 

elhelyezkedni. 

Az alacsony 

iskolai 

végzettséggel 

rendelkezők 

nagyobb 

arányban 

kerülnek 

munkakereső 

státuszba.  

A nők 

munkaerőpiaci 

megjelenéséne

k erősítése, 

munkavállalási 

esélyük 

javítása. 

 

Piaci 

igényekhez 

jobban 

alkalmazkodó 

képzési 

formákkal 

segíteni a nők 

elhelyezkedésé

t. 

 

Az állami, 

önkormányzati 

és civil 

szervezetek 

aktívabb 

részvétele az 

átképzésekben, 

részmunkaidős 

foglalkoztatás 

támogatásában. 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

Szolnok  

MJVÖ 

Szolgáltatáste

rvezési 

Koncepciója 

Speciális, nőknek 

szóló képzések, 

átképzések, 

továbbképzések 

biztosítása. 

 

Képzési 

intézményekkel, 

civil 

szervezetekkel 

való képzési 

együttműködés.  

 

A munkáltatók 

ösztönzése 

együttműködési 

megállapodások 

keretében a 

rugalmas 

munkaidő, 4-6 

órás 

foglalkoztatások, 

távmunka 

lehetőségeinek 

feltérképezésére , 

bevezetési 

lehetőségeinek 

vizsgálatára. 

 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán 

Igazgatóság 

koordinálásával a 

Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei 

 

Felkérésre 

közreműködik: 

- Jász-

Nagykun-

Szolnok 

Megyei 

Kormányhiva

tal 

- Szolnoki 

Járási Hivatal 

- Szolnoki 

Szakképzési 

Centrum 

- Önkormányzat által 

fenntartott 

intézmények vezetői 

- Civil szervezetek 

Képzések

, 

átképzése

k 

előkészíté

se, 

lebonyolít

ása:  

2023. 

december 

31.  

 

Képzési 

együttmű

ködési 

megállap

odások 

megkötés

e: 

2023. 

december 

31. 

  

Munkálta

tókkal 

köthető 

megállap

odások 

előkészíté

se: 2024. 

december 

31. 

Képzési, 

átképzési 

programok 

száma, típusa 

az elavult vagy 

szakmával nem 

rendelkezők 

részére.  

A képzési 

szolgáltatásoka

t igénybe 

vevők száma, 

programok 

típusai.  

A 

rugalmas/távm

unka 

programokba 

bevont 

munkáltatók, 

és 

célszemélyek 

száma. 

Humán: 

meglévő 

szakemberek, 

külső 

szakértők 

 

Pénzügyi:  

költségvetési 

fedezet 

tervezése 

programokra, 

képzésekre 

Pályázati 

források 

 

 

 

Költségvetésben 

évente tervezendő  

Pályázati 

forrásokból 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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4. Meg kell 

vizsgálni a 

kapcsolati 

erőszak elleni 

városi szintű 

fellépés 

lehetőségeit. 

A témában 

érintett állami, 

önkormányzati

, illetve civil 

szervezetek 

bevonásával 

meg kell 

vizsgálni a 

kapcsolati 

erőszak elleni 

városi szintű 

fellépés 

lehetőségeit, 

feltételeit, 

együttműködés

i formáit. 

A családon 

belüli erőszak 

és áldozattá 

válás elleni 

küzdelem 

területén meg 

kell vizsgálni a 

kapcsolati 

erőszak elleni 

városi szintű 

fellépés 

lehetőségét. 

A családon 

belüli erőszak, 

mint jelenség 

vizsgálatával 

városi szinten 

képet kapni a 

tényleges 

problémáról. 

 

A 

megismerésen 

és az 

eszközrendszer 

összehangolásá

n alapuló és 

végrehajtható 

kapcsolati 

erőszak elleni 

egységes városi 

fellépés 

kidolgozása. 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

Szolnok  

MJVÖ 

Szolgáltatáste

rvezési 

Koncepciója 

A családon belüli 

erőszak 

jellemzőinek 

feltárása, az ellene 

való fellépés 

eszközeinek 

felmérése. 

 

Az állami, 

önkormányzati és 

civil szervezetek 

eszközrendszerén

ek felmérése, 

összehangolása. 

 

A kapcsolatlati 

erőszak elleni 

stratégia 

kidolgozása, 

elfogadása, 

társadalmi 

megismertetése. 

 

 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán 

Igazgatóság 

koordinálásáv

al a 

Polgármesteri 

Hivatal 

szervezeti 

egységei 

Felkérésre 

közreműködik:  

- Érintett civil 

szervezetek 

- SZKTT 

Humán 

Szolgáltató 

Központ 

- Szolnoki 

Rendőrkapitányság 

A 

jelenség 

feltárása: 

2023. 

december 

31. 

 

Az 

eszközren

dszer 

összehan

golása: 

2024. 

december 

31.  

 

A 

kapcsolati 

erőszak 

elleni 

egységes  

városi 

fellépés 

módjának

kidolgozá

sa: 

2025. 

december 

31.  

 

A témában 

készült 

felmérések, 

kutatások 

írásos anyagai. 

 

A nők családon 

belüli helyzete 

társadalmi 

megítélésének 

pozitív 

változása. 

Humán: 

meglévő 

szakemberek, 

külső 

szakértők 

 

Pénzügyi:  

költségvetési 

fedezet 

tervezése 

felmérés, 

kutatás 

elvégzésére  

Pályázati 

források 

 

 

 

Költségvetésben 

tervezendő  

Pályázati 

forrásokból 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

 

1. Nagyobb 

hangsúlyt kell 

helyezni az 

idősödő 

korosztály 

foglakoztatási 

Alacsony az 

idősödő és 

időskorúak 

foglalkoztatotts

ága. Kevés az 

idősek kognitív 

képességeinek 

megőrzése és 

A 

foglalkoztatásb

ól kikerülés 

megelőzése, a 

munkaerőpiacr

a való 

visszatérés 

elősegítés 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Felzárkóztató 
képzések és 
foglalkoztatások, 
programok 
bevezetési 
lehetőségeinek 
feltérképezése. 
 
Felzárkóztató 
képzések/átképz

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán 

Igazgatóság 

koordinálásáv

al a 

Polgármesteri 

Képzési 

lehetőség

ek 

feltérképe

zése: 

2022. 

december 

31. 

  

Elindított 
képzések, 
programok 
száma. 
 

Az idősek hány 

százalékát  

sikerült 
bevonni 

Humán: 

meglévő 

szakemberek, 

szociális 

segítők, 

mentálhigiéné

s szakember 

 

Pénzügyi:  

Költségvetésben 

évente tervezendő  

Pályázati 

forrásokból 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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helyzetének 

javítására. 

Idősödéssel 

kapcsolatos 

fizikai és 

mentális 

prevenciós, 

kognitív 

képesség 

megőrző, 

fejlesztő 

programok, 

képzések 

bevezetése és 

széles körű 

terjesztésen 

szükséges. A 

nyugdíjazás 

előtt álló 

emberek 

állapotának 

javításával 

nőhetne a 

munkaerőpiaco

n való 

maradásuk és 

visszatérésük 

esélye is. A 

munkáltatókat 

is könnyebb 

lenne 

motiválni, ha 

valóban értékes 

munkaerőt 

kaphatnának. 

fejlesztése 

érdekében 

szervezett 

programok, 

képzések 

száma. 

mindenki 

számára 

hozzáférhető 

képzések, 

programok 

szervezésével.  

 

A prevenciós 

programok, 

képzések 

eredményeként 

a 45 év felettiek 

munkaerőpiaci 

helyzetének 

javulása. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

Szolnok  

MJVÖ 

Szolgáltatáste

rvezési 

Koncepciója 

ések, 
továbbképzések, 
preventív 
programok  
megszervezése, 
hiányszakmákb
an képzések 
megtartása. 

 

Hivatal 

szervezeti 

egységei 

Felkérésre 

közreműködik:  

- Érintett 

állami és civil 

szervezetek 

- Idősügyi 

szervezete 

 

 

Képzések

, 

programo

k 

megszerv

ezése: 

2024. 

december 

31.  

 

képzésbe, 
illetve hány 
százalékának  
sikerült 
befejezni 
képzést, 
továbbá hány 
százalékuknak 
sikerült 
visszakerülni a 
munka 
világába. 

költségvetési 

fedezet 

tervezése 

programokra, 

képzésekre 

Pályázati 

források 

 

 

 

2. Fel kell lépni 

az időskori 

elmagányosod

ás ellen. 

 

Növekvő 

probléma az 

időskori 

elmagányosodá

s, erősödnek a 

Célzott 

programokkal a 

generációk 

egymás közötti 

szolidaritásána

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

Célzott 

programok 

szervezése, 

szolidaritás 

erősítése. 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

Programo

k 

szervezés

e: 

A civil és 

szomszédsági 

programok 

száma, típusai, 

az abban 

Humán: 

meglévő 

szakemberek, 

szociális 

segítők, 

Költségvetésben 

évente tervezendő  

Pályázati 

forrásokból 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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Prevenciós 

programok 

szervezése az 

elmagányosod

ás megelőzése 

érdekében, már 

a nyugdíj előtt 

olyan 

közösségek 

kialakítása, 

amelyek a 

nyugdíjba 

vonulás után 

akár önsegítő 

körként is 

működhetnéne

k.  

nyugdíjas 

életforma 

elfogadásának 

problémái, a 

korcsoport 

kapcsolatai 

beszűkültek. 

k erősítése. 

 

A célcsoport, 

az 

önkormányzati 

és állami 

szervezetek, 

intézmények és 

civil 

szervezetek 

együttműködés

ével új, 

önsegítő 

mozgalom, 

csoport, 

szervezet 

kialakítása. 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

Szolnok  

MJVÖ 

Szolgáltatáste

rvezési 

Koncepciója 

 

A lakóhelyi 

kisközösségek, 

szomszédok 

önsegítő 

mozgalmának a 

kezdeményezése.  

 

A meglévő 

szolgáltatások 

fejlesztése. Az 

erre irányuló 

pályázati 

lehetőségek 

kiaknázása. 

 

  

- A Humán 

Igazgatóság 

koordinálásáv

al a 

Polgármesteri 

Hivatal 

szervezeti 

egységei 

Felkérésre 

közreműködik:  

- Érintett intézmények 

- Idősügyi szervezetek 

- Civilszervezetek 

2022. 

december 

31. és 

folyamato

s 

 

Önsegítő 

közösség

ek 

szervezés

e: 

2023. 

december 

31. 

 

Szolgáltat

ások 

fejlesztés

e: 

2024. 

december 

31. 

résztvevő 

lakosok száma.   

Az 

együttműködés 

dokumentumai 

, az önkéntesek 

által végzett 

tevékenységek 

beszámolói.  

 

 

mentálhigiéné

s szakember 

 

Pénzügyi:  

költségvetési 

fedezet 

tervezése 

programokra 

Pályázati 

források 

 

 

 

3. Kiemelt 

feladat az 

idősek fizikai, 

mentális 

egészségének 

megerősítése. 

Az idősek 

kulturális és  

fizikai 

aktivitást 

igénylő 

programokban 

történő 

részvételének 

ösztönzése, 

illetve az 

idősekre 

kialakított 

Az időskor 

fizikai 

passzivitással 

fenyeget, 

amely 

egészségromlás

hoz vezet. 

Világméretű 

egészségügyi 

és társadalmi 

problémává 

vált a növekvő 

tendenciájú 

időskori 

demencia. 

A 

szűrőprogram  

szervezésével a 

célcsoport 

egészségi 

állapotának 

megismerése.  

 

Az idősek 

kulturális és  

fizikai 

aktivitást 

igénylő 

programokban 

történő 

részvételének 

ösztönzésével 

az általános 

egészségi 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

Az egészségi 

állapot 

felmérésére 

szűrőprogramok 

megszervezése.  

 

Az idősek 

számára aktív 

programok 

szervezése, 

azokon történő 

részvétel 

támogatása, 

tájékoztatók és 

tanácsadások 

szervezése. 

 

A Helyi demencia 

terv előkészítése. 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán 

Igazgatóság 

koordinálásáv

al a 

Polgármesteri 

Hivatal 

szervezeti 

egységei 

Felkérésre 

közreműködik: 

- SZKTT 

Egyesített 

Szociális 

Intézménye 

Szűrőpro

gramok 

szervezés

e: 

2022. 

december 

31. és 

évente 

 

Programo

k 

szervezés

e, 

részvétel 

támogatás

a: 2022. 

december 

31. és 

A 

szűrőprogram 

megtartása 

évente egy 

alkalommal, 

lehetőség 

szerint a 

célcsoport 

lakhelyéhez 

közel.   

 

Az idősek 

egészségi 

mutatóinak 

javulása, a 

programokon 

résztvevő 

idősek száma. 

 

Humán: 

meglévő 

szakemberek, 

szociális 

segítők, 

egészségügyi 

szakemberek  

 

Pénzügyi:  

költségvetési 

fedezet 

tervezése 

programokra 

Pályázati 

források 

 

 

 

Költségvetésben 

évente tervezendő  

Pályázati 

forrásokból 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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speciális szűrő 

és egészségnap 

szervezésének 

folytatása 

szükséges. 

Indokolttá vált 

egy helyi 

demencia terv 

készítése (Egy 

helyi terv 

nagymértékben 

segíthetné a 

beteg időseket 

és 

hozzátartozóik

at). Kiemelt 

figyelmet kell 

fordítani a 

prevencióra 

(már 40 éves 

kortól), illetve 

azon 

hozzátartozók 

tehermentesíté

sére és 

informálására, 

akik 

gondozzák a 

demens 

személyt. 

állapotuk 

javítása, a 

teljesebb 

öregkor 

megélése 

érdekében.   

 

Helyi demencia 

terv elkészítése 

feltételeinek 

megteremtése. 

- Egészségügyi 

és Bölcsődei 

Igazgatóság 

- Idősügyi szervezetek 

folyamato

s 

 

A Helyi 

demencia 

terv 

előkészíté

se: 

2024. 

december 

31. 
 

Helyi demencia 

terv előkészítő 

dokumentumai

. 

4. Lakossági 

igény 

fogalmazódott 

meg a 

Szolnoki 

Idősek 

Alapokmánya 

megalkotásár

a, az 

Idősbarát 

település 

A célcsoport 

vonatkozásába

n nincs 

összefüggő 

szükséglet és 

igény 

meghatározás. 

Társadalmi 

igény van 

Idősek 

Alapokmányár

A Szolnoki  

Idősek 

Alapokmánya 

megalkotása. 

 

Az Idősbarát 

város 

kialakításának 

megalapozása. 

 A Szolnoki 

Idősek 

Alapokmánya 

elkészítését 

megalapozó 

adatok 

begyűjtése, a 

Városi Idősügyi 

Tanács igényének 

megfelelően. 

 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán 

Igazgatóság 

koordinálásáv

al a 

Polgármesteri 

Hivatal 

Adatok 

begyűjtés

e: 

2023. 

december 

31. 

 

Szolnoki 

Idősek 

Alapokm

ánya 

A Szolnoki 

Idősek 

Alapokmánya 

dokumentuma 

elkészülte. 

 

AZ Idősbarát 

település 

előkészítő 

dokumentációi, 

a feltárt 

Humán: 

meglévő 

szakemberek, 

Idősügyi 

Tanács tagjai 

 

Pénzügyi:  

költségvetési 

fedezet 

tervezése az 

adatszolgáltatá

Költségvetésben 

tervezendő  

Pályázati 

forrásokból 
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kialakítása 

lehetőségeinek 

vizsgálatára. 

 

A szükséglet és 

igény 

meghatározása 

érdekében 

Szolnoki 

Idősek 

Alapokmányán

ak létrehozása 

(Városi 

Idősügyi 

Tanács által), 

mely leírja, 

hogy mi 

szükséges 

ahhoz, hogy a 

város idősbarát 

legyen és 

hogyan, illetve 

milyen 

forrásból 

lehetne ezeket 

a dolgokat 

megvalósítani. 

 

Fel kell mérni 

az Idősbarát 

település 

kialakításának 

lehetőségei, 

megismerve 

annak 

ismérveit, meg 

kell keresni a 

szükséges 

forrásokat. 

a 

megalkotására 

és Idősbarát 

település 

megvalósításár

a. 

Közreműködés a 

Városi Idősügyi 

Tanács által 

létrehozandó 

Alapokmány 

megalkotásában. 

 

Az Idősbarát 

település 

kialakítása 

ismérveinek 

feltárása, a 

teendők 

meghatározása, a 

pályázati források 

megkeresése. 

 

Pályázati 

forrásból például: 

Időseknek épült 

street-workout 

pálya 

megvalósítása. 

Idősbarát 

buszmegállók, 

padok, 

utcabútorok, 

ivókutak, 

akadálymentes 

nyilvános WC-k  

elhelyezése. 

Korbarát 

akciók/kezdemény

ezések 

létrehozása a 

városban működő 

üzletek 

bevonásával 

szervezeti 

egységei 

Felkérésre 

közreműködik:  

- Városi 

Idősügyi 

Tanács 

- Idősügyi 

szervezetek 

 

előkészíté

se: 

2025. 

december 

31. 

 

Idősbarát 

település 

előkészíté

se: 

2025. 

december 

31. 

pályázatok 

leírása.  

sokhoz 

szükséges 

felmérésekre. 

Pályázati 

források 
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5. Cél, az 

egészségben 

várható 

élettartam 

növelése. 

Várható 

élettartam 

növekedése 

helyett 

egészségben 

várható 

élettartam 

növelése kell, 

hogy cél 

legyen. 

Szükségletekn

ek megfelelő 

programok 

szervezése. 

Szépkorúak 

akadémiájának 

folytatása 

Senior séta 

átalakítása 

Generációs 

együttműködés

sel technikai 

tudás átadása 

az idősebb 

korosztály 

számára 

Alkotásra, 

mozgásra, 

tanulásra, 

egyéni 

fejlődésre való 

motiválás 

Erősödő 

társadalmi 

problémává 

vált a valódi 

aktív időskor 

hiánya. 

Az aktív 

időskor 

kiszélesedése, 

az egészségben 

eltöltött évek 

számának 

növelése. 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

Célzott, a 

szükségleteknek 

megfelelő 

programok 

felmérése, azok 

szervezése. 

Alkotásra, 

mozgásra, 

tanulásra, egyéni 

fejlődésre 

motiváló 

programok 

szervezése. 

 

Kapcsolati háló 

szűkülésének 

megelőzését célzó 

programok 

megtartása. 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán 

Igazgatóság 

koordinálásáv

al a 

Polgármesteri 

Hivatal 

szervezeti 

egységei 

Felkérésre 

közreműködik:  

- Idősügyi 

szervezetek 

- Civil Szervezetek 

A 

programo

k iránti 

igény 

felmérése

, a 

lehetőség

ek 

feltárása: 

2022. 

december 

31. 

 

A 

programo

k 

megszerv

ezése: 

2023. 

december 

31. és 

folyamato

s 

Az éves 

programtervek 

dokumentumai

. 

 

A 

megszervezett  

programok, és 

az azokon 

résztvevő 

idősek száma. 

 

 

Humán: 

meglévő 

szakemberek,  

 

Pénzügyi:  

költségvetési 

fedezet 

tervezése a 

programokra 

Pályázati 

források 

 

Költségvetésben 

évente tervezendő  

Pályázati 

forrásokból 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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Veszteségek 

feldolgozásána

k segítése 

Kapcsolati háló 

szűkülésének 

megelőzését 

célzó 

programok. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

 

1. El kell végezni 

a 

fogyatékosság

gal élők 

vonatkozásáb

an az aktuális 

létszám, 

szociális, 

egészségügyi 

és kapcsolódó 

adatok 

felmérését.  

Az intézményi 

adatgyűjtés és 

adatszolgáltatá

s mellett az 

érintett 

csoportok 

érdekvédelmi, 

kisebbségi 

képviseletének 

aktív 

bevonásával 

szükséges 

bővíteni az 

információs 

partnerséget 

arra 

Nem állnak 

pontos adatok 

rendelkezésre a 

fogyatékosságg

al élők 

számáról, nem 

készülnek 

elemzések, 

értékelések a 

célcsoport 

társadalmi 

esélyegyenlősé

gét érintő, azt 

befolyásoló 

foglalkoztatási, 

egészségügyi 

és szociális 

területeken. 

A 

fogyatékosságg

al élő emberek, 

fogyatékossági 

csoportonkénti 

számának 

megismerése, 

az elérhető 

szolgáltatások 

megismertetésé

vel a társadalmi 

hátrányok 

csökkentése. 

 

Együttműködé

si 

megállapodás 

az 

érdekvédelmi 

szervezetek, a 

szolgáltatást 

nyújtó 

intézmények és 

az 

önkormányzat 

között. 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

A célcsoport 

megközelítőleg 

pontos számának 

megismerése, 

szükségletei 

felmérése. 

 

A célcsoport 

vonatkozásában 

az 

esélyegyenlőséget 

támogató 

szolgáltatások 

feltérképezése a 

városban. 

 

Az 

esélyegyenlőséget 

elősegítő, és 

igényelt 

szolgáltatások 

összehangolása. 

 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán 

Igazgatóság 

koordinálásáv

al a 

Polgármesteri 

Hivatal 

szervezeti 

egységei 

Felkérésre 

közreműködik: 

- Érdekvédelmi 

és -

képviseleti 

szervezetek 

- Civil szervezetek 

Az adatok 

felmérése

: 

2023. 

december 

31. 

  

Szolgáltat

ások 

felmérése

: 

2023. 

december 

31. 

  

Szolgáltat

ások 

összehan

golása: 

2024. 

december 

31.  

 

Statisztikai 

tábla az 

érintetett 

célcsoportról és 

szervezetek 

szolgáltatásairó

l. 

 

Szolgáltatási 

jegyzék 

Szolnok 

városban a 

célcsoport 

számára 

elérhető 

szolgáltatásokr

ól 

 

Az 

együttműködés

i megállapodás 

dokumentuma. 

 

Humán:  

meglévő 

szakemberek, 

szociológus, 

szociálpolitiku

s, 

gyógypedagóg

us  

 

Pénzügyi: 

külön forrást 

nem igényel 

Költségvetésben 

tervezetten  

Pályázati 

forrásokból 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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vonatkozóan, 

hogy az általa 

működtetett 

vagy felügyelt 

közszolgáltatás

okhoz 

(szociális 

ellátás, 

egészségügy, 

gyermekjólét, 

közművelődés) 

való hozzáférés 

mennyire 

biztosított a 

hátrányos 

helyzetű 

csoportok 

számára, 

illetve 

mennyire 

veszik igénybe 

azokat. 

2. Kiemelt 

feladat a 

városi 

közlétesítmén

yek teljeskörű 

akadálymente

sítése. 

A TOP Plusz 

2021-2027 

Operatív 

Program 

keretében 

kiemelt 

figyelmet kell 

fordítani az 

önkormányzat 

felelősségi 

körébe tartozó 

Egyes 

középületek, 

kulturális, 

szociális, sport 

és egyéb 

közszolgáltatás

t nyújtó 

intézmények 

nem 

teljeskörűen 

akadálymentesí

tettek. 

 

Az 

önkormányzat 

által fenntartott 

és működtetett 

intézmények 

teljes körű 

akadálymentesí

téséhez 

szükséges 

feladatok és az 

ehhez 

szükséges 

anyagi 

szükséglet 

megismerése. 

 

A 

közintézménye

k legalább 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

A középületek, 

közintézmények 

akadálymentesítet

tségének 

teljeskörű 

felmérése, 

különös 

tekintettel a 

látszat műszaki 

megoldások 

feltárására. 

  

A felmérés 

alapján az 

akadálymentesíté

sre a pénzügyi 

lehetőségek 

figyelembevételé

vel operatív 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködik: 

- Polgármesteri 

Hivatal 

igazgatóságai 

- Főépítészi 

iroda 

Felkérésre 

közreműködik: 

- Érdekvédelmi 

és - 

képviseleti 

szervezetek 

 

Az 

akadálym

entesítetts

ég 

teljeskörű 

felmérése

: 

2022. 

december 

31. 

   

Akadály

mentesíté

si 

program 

elkészítés

e, 

források 

feltárása: 

Az 

önkormányzat 

által fenntartott 

és működtetett 

intézmények 

teljes körű 

akadálymentesí

téséhez 

szükséges 

feladatok 

nyilvántartása. 

  

A 

közintézménye

k 

akadálymentesí

tési  

feladattervének 

Humán: 

meglévő 

szakemberek,  

 

Pénzügyi:  

költségvetési 

fedezet 

tervezése a 

feladatokra 

Pályázati 

források 

 

Költségvetésben 

tervezetten  

Pályázati 

forrásokból 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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intézmények 

teljes körű 

akadálymentes

ítésére. A 

pénzügyi 

lehetőségek 

függvényében 

a célcsoport 

képviselői, 

szakértői 

bevonásával 

önkormányzati 

ütemtervet kell 

készíteni a 

megvalósításró

l, felelősökről, 

lehetséges 

további 

forrásokról. 

fizikai 

akadálymentes

égének elérése. 

 

Szolnok város 

által nyújtott 

közszolgáltatás

ok teljes körű 

és komplex 

akadálymentesí

tése, amely a 

fizikai és 

infokommunik

ációs 

akadálymentesí

tést is magába 

foglalja 

 

 

program, 

feladatterv 

készítése, 

források feltárása, 

pályázati 

lehetőségek 

felmérése. 

 

Az 

akadálymentesíté

si program 

megvalósításával 

a komplex 

akadálymentesítet

tség 

megvalósítása. 

 

2023. 

december 

31. 

  

A 

szükséges 

források 

megléte 

esetén a 

komplex 

akadálym

entesítetts

ég 

megvalós

ítása: 

2026. 

december 

31.  

 

dokumentációj

a 

 

A komplex, 

akadálymentesí

tett 

intézmények, 

középületek 

listája. 

3. Folytatni kell 

a közösségi 

közlekedés 

akadálymente

sítét. 

A közösségi 

közlekedésben 

folytatni kell a 

közlekedési 

eszközök és 

utasvárók teljes 

akadálymentes

ítését. Az 

alacsonypadlój

ú járművek, a 

hangjelzés a 

lámpánál, a 

speciálisan 

kialakított 

járófelületek a 

fogyatékkal 

Az elért 

eredmények 

ellenére a 

közösségi 

közlekedés 

akadálymentesí

tettsége nem 

teljeskörű, a 

város egyes 

területein az 

akadálymentesí

tési fejlesztések 

eltérőek. 

A buszvárók 

akadálymentesí

tésével a 

fogyatékos 

emberek 

számára is 

elérhető 

közösségi 

közlekedés 

legyen a 

városban.   

 

Szolnok 

városban 

minden 

lakóövezetből 

lehetősége 

legyen a 

fogyatékos 

embereknek a 

közösségi 

közlekedés 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

A buszvárók,  

buszmegállók 

városi szintű 

akadálymentesíté

sének 

megtervezése. 

 

A közösségi 

közlekedés városi 

szintű teljes 

akadálymentesíté

sének  

megtervezése. 

 

Az újonnan 

forgalomba 

állított közösségi 

közlekedési 

eszközök minden 

ember számára 

akadálymentesen 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködik:  

- Polgármesteri 

Hivatal 

Műszaki 

Igazgatósága 

Felkérésre 

közreműködik:  

- Volánbusz Zrt. 

A 

buszváró

k, 

megállók 

akadálym

entesítésé

nek 

tervezése: 

2023. 

december 

31..  

A 

közösségi 

közlekedé

s teljes 

akadálym

entesítésé

nek 

megterve

zése: 

A 

akadálymentesí

tett buszvárok, 

megállók 

száma. 

 

Az újonnan 

forgalomba 

állított 

közösségi 

közlekedési 

eszközök 

száma. 

Humán: 

meglévő 

szakemberek,  

 

Pénzügyi:  

költségvetési 

fedezet 

tervezése a 

feladatokra 

Pályázati 

források 

 

Költségvetésben 

tervezetten  

Pályázati 

forrásokból 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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élők jobb 

közlekedési és 

tájékozódási 

lehetőségeit 

szolgálják.  

igénybevételér

e. 

igénybe vehetők 

legyenek.  

 

2024. 

december 

31.  

 

Közösség

i 

közlekedé

si 

eszközök 

akadálym

entessége

: 

2026. 

december 

31. 

4. Bővíteni kell a 

fogyatékosok 

nappali 

ellátása 

lehetőségeit. 

Meg kell 

vizsgálni a 

fogyatékos 

személyek 

részére új 

nappali ellátás 

létrehozásának 

lehetőségeit, 

civil és egyházi 

szervezetek 

bevonásával 

bővíteni kell az 

ellátási 

lehetőségeket. 

Meg kell 

teremteni az 

autisták 

számára is a 

nappali ellátás 

feltételeit. 

A fogyatékosok 

nappali ellátása 

csak az 

érintettek egy 

szűk csoportja 

számára 

elérhető. A 

célcsoport 

részére 

szervezett 

nappali 

foglalkozások, 

szabadidős 

programok, 

csoportfoglalko

zások 

hozzájárulnak a 

mentális 

képességek, 

fejlesztéséhez, 

a fizikai 

aktivitás 

megőrzéséhez.   

A fogyatékkal 

élő társadalmi 

réteg számára a 

jogszabályban 

foglalt és 

igények alapján 

alátámasztott 

teljeskörű 

szociális 

ellátórendszer 

megvalósítása. 

  

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

A jelenleg 

hiányzó ellátások 

iránti igény 

megismerése, az 

egyházi és civil 

szervezetek 

bevonásával. 

  

Megállapodások 

kötése a partner 

szervezetekkel az 

igények 

kielégítése 

érdekében, 

források feltárása. 

 

A szociális 

alapszolgáltatáso

k teljes körű 

biztosítása 

valamennyi 

fogyatékossági 

csoport számára. 

 

  

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködik: 

- Polgármesteri 

Hivatal 

igazgatóságai 

Felkérésre 

közreműködik: 

- Egyházi és 

civil 

szervezetek 

 

Igények 

felmérése

: 

2022. 

december 

31. 

 

Megállap

odások 

megkötés

e: 2023. 

december 

31. 

  

Alapszolg

áltatás 

teljeskörű 

biztosítás

a: 

2026. 

december 

31..  

 

Az 

igényfelmérés 

dokumentumai

. 

 

A szociális 

alapszolgáltatá

sok 

biztosítására a 

civil vagy 

egyházi 

szervezetekkel 

kötött 

megállapodás. 

 

Az új 

szolgáltatásokl

apító 

dokumentumai

.  

Humán: 

szociológus, 

szociálpolitiku

s, jogász, 

gyógypedagóg

us  

 

Pénzügyi: 

megállapodást

ól függően. 

 

Pályázati 

források 

Költségvetésben 

tervezetten  

Pályázati 

forrásokból 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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5. Erősíteni kell 

az önkéntesek 

szerepvállalás

át, a 

célcsoport 

társadalmi 

elfogadottságá

t. 

 

Képzésekkel, 

szemléletformá

ló 

programokkal 

lehet 

honosítani az 

önkénteség 

valódi elvét. 

Nagyobb 

hangsúlyt kell 

kapjon az 

érzékenyítés, 

az esély órák, 

szakmai 

tapasztalatcser

ék, fórumok. A 

pályázatok 

előkészítésébe 

és 

megvalósításáb

a be kell vonni 

a civil 

partnereket. 

Tovább 

erősítendők a 

célcsoport 

irányában a 

társadalmi 

szemléletformá

ló 

tevékenységek. 

Egyre 

fontosabbak 

szerep 

játszanak a 

fogyatékosok 

ellátásában az 

önkéntesek, 

mint 

potenciális 

csoport, akik a 

településeken 

hatékony 

segítséget 

jelenthetnek. 

A fogyatékkal 

élő társadalmi 

réteg 

társadalmi 

elfogadottságá

nak erősödése. 

 

A célcsoportot 

segítő 

önkéntesek 

számának és 

szerepének 

növekedése. 

  

Szolnok 

MJVÖ. 

Integrált 

Városfejleszt

ési Stratégiája 

 

Szolnok 

MJVÖ. 

Hosszútávú 

Településfejle

sztési 

Koncepciója 

 

A célcsoport 

tagjait segítő 

önkéntesek 

várható számnak 

felmérése. 

 

A civil partnerek 

bevonása a 

sikeres pályázatok  

benyújtása és 

megvalósítása 

érdekében. 

 

Civil szervezetek 

bevonásával, 

edukációval, 

érzékenyítő 

programokkal, 

együttműködési 

megállapodások 

megkötésével, 

erősíteni 

célcsoport 

társadalmi 

elfogadottságát. 

 

Felelős: Szolnok 

Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Közreműködnek:  

- A Humán 

Igazgatóság 

koordinálásáv

al a 

Polgármesteri 

Hivatal 

szervezeti 

egységei 

Felkérésre 

közreműködik: 

- Érdekvédelmi 

és -

képviseleti 

szervezetek 

- Civil 
szervezetek 

Önkéntes

ek 

felmérése

: 

2022. 

december 

31. 

  

Közös 

pályázato

k 

benyújtás

a: 2022. 

december 

31. és 

folyamato

s  

 

Érzékenyí

tő 

programo

k, 

edukáció 

szervezés

e, 

megállap

odások 

megkötés

e: 

2024. 

december 

31.  

 

Önkétesek 

nyilvántartása 

dokumentációj

a. 

 

Pályázati 

dokumentációk

. 

 

Programok, 

megállapodáso

k írásos 

dokumentumai

. 

Humán:  

meglévő 

szakemberek, 

szociológus, 

szociálpolitiku

s.  

 

Pénzügyi:  

költségvetési 

fedezet 

tervezése a 

feladatokra 

Pályázati 

források 

 

 

Költségvetésben 

tervezetten  

Pályázati 

forrásokból 

 

http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
http://info.szolnok.hu/varosfejlesztesi-strategiai-tervek-m844/hosszutavu-telepulesfejlesztesi-koncepcio-n10948
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III. Elfogadás módja és időpontja 

 

 

A Szolnok Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi 

vitája a járványhelyzetre tekintettel elektronikus úton, informatikai kapcsolatok keretében 

történt az érintett társszervek, szervezetek, a szociális és gyermekjóléti területen működő 

intézmények, szakmai szervezetek, civil szervezetek, illetve a HEP által érintett területeken 

tevékenykedő más partnerszervezetek részéről közreműködő személyek bevonásával. 

 

Ezt követően Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

megvitatta és a 45/2022. (II. 24.) határozatával elfogadta. 

 

 

 

Szolnok, 2022. február 24. 

 

 

 

 

                                                                                                         Szalay Ferenc  

                                                                                                          polgármester 

 
 

 

 


