
215/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t 

Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosításáról 

A határozat melléklete megtalálható a 2008. július 24-i közgyűlési 
jegyzőkönyvben! 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 

1. A VÁTERV95 Tervező és Szolgáltató Kft. (1013 Budapest, Attila út 41. III. 1.) által 51/2007-
3.2.2 törzsszámon készített, 56/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott, és 161/2008. 
(V.29.) sz. közgyűlési határozattal módosított Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiáját 
(továbbiakban: IVS) a határozat melléklete szerint módosítja. 

2. 1 

 Értesülnek:   Szalay Ferenc polgármester  
   Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
   Dr. Kállai Mária alpolgármester 
   Szabó István alpolgármester 
   Dr. Szakali Erzsébet jegyző 
   Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző 
   Polgármesteri Hivatal Igazgatóságai 

 Szalay Ferenc s.k.  Dr.Szakali Erzsébet s.k. 
 polgármester  jegyző 

Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának  

módosításáról szóló 215/2008. (VII. 24.) sz. közgyűlési határozat melléklete 

Megjegyzés: 
Az Antiszegregációs tervet tartalmazó 4.3.6. fejezet jelen mellékletnek megfelelően teljes 
egészében módosításra kerül. 
Az Integrált városfejlesztési Stratégia 6. számú mellékleteként szereplő közbiztonsági tervben a 
módosításokat a piros színnel jelölt szövegrészek, és jelek tartalmazzák. 
4.3.6. Anti-szegregációs terv 

Preambulum 

„Szolnok város önkormányzata a fennhatósága alatt álló valamennyi terület egészére nézve 
kötelezettséget vállal az Anti-szegregációs Programban foglaltak érvényesítésére. A hatósága, 
felügyelete alá tartozó szervezetek és intézmények tekintetében kötelezővé teszi, hogy döntéseik, 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 315/2008. (IX.25.) sz. közgyűlési határozat. 



tevékenységük során a kialakult területi és/vagy etnikai szegregációs folyamatok 
megfordítására kell törekedjenek, azok a szegregációt semmilyen formában nem segíthetik elő.  
Szolnok Megyei Jogú Város sem egyes döntéseiben - pl. önkormányzati lakások bérbeadása, 
közmunkák, iskolai körzethatárok megállapítása, tanulócsoportok alakítása - sem átfogó 
tevékenységei során - pl. a város-rehabilitációs tevékenységekkel összefüggő döntések - nem 
folytat kirekesztő, szegregáló gyakorlatot, a szegregáció kialakulásának megelőzését, oldását 
magára nézve kötelezőnek tekinti.  
A városban fellelhető szegregátumok - kiváltképp a Törteli úti telepen - területein nem csak 
fizikai környezetükben, de belső társadalmi viszonyaikban is a gettósodás erős jeleit mutatják, 
amelynek következtében az általános társadalmi értékek és szabályok hatályukat veszítik. Az 
ilyen területeken kialakul egy belső szabályozók alapján működő szubkultúra. 
A gettósodott területek részleges vagy ad-hoc beavatkozásokkal nem kezelhetőek. E területeken 
különösen hangsúlyosan területi alapú beavatkozásokat kell tervezni, melynek elsődleges 
eszköze az egy helyszínre költöztetett alacsony státuszú népesség integrált környezetbe történő 
elhelyezése, a területi koncentráció csökkentése, magasabb státuszú csoportok területre 
vonzása.   
Szolnok Megyei Jogú Város vállalja, hogy a város területén lévő szegregátumok sem térben,  
sem lakosság-koncentráltságban nem növekednek. 
Ezzel párhuzamosan pozitív irányú változás csak a társadalmi integrációt-reintegrációt 
szolgáló komplex eszközök - munkaerő-piac, oktatás, szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, társadalmi kirekesztettség csökkentése - következetes, hosszú távú, fókuszált 
alkalmazásától várható, amelyet az eddigi hazai és külföldi tapasztalatok is bizonyítanak.” 
4.3.6. Anti-szegregációs terv 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a városszövetbe 
ágyazódott szegregálódó területeket (telepszerű környezet) valamint a városszövettől elkülönült 
(telepei környezet) szeszegregátumokat, és az ezen területek élő alacsony társadalmi státuszú,  
leszakadó, halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat integrálja a város 
vérkeringésébe. Ez érinti a szegregált területeken lévő lakásállomány-, lakókörnyezet 
rehabilitációját, amely magába foglalja a lakásállomány komfort fokozatának és minőségének 
javítását, illetve a helyi infrastrukturális ellátottság hiányainak pótlását, és a lakókörnyezet 
minőségének emelését. Kiemelt fontosságú feladat ezen kívül a leszakadó rétegek foglalkoztatási 
helyzetének javítása, munkaerő-piaci integrációjának elősegítése képzési-, átképzési-, 
munkahely-teremtési-, elhelyezkedést segítő stb. programokkal.  
Ezen intézkedések az Integrált Városfejlesztési Stratégiában is megjelennek egyrészt a kijelölt 
Akcióterületek fejlesztési elképzeléseiben, másrészt a Tematikus prioritásokban. 
Szolnok Megyei Jogú Város Anti-szegregációs terve, a KSH 2001. évi népszámlálási adatainak, 
Szolnok Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Programjának, Szolnok Megyei Jogú Város 
Integrációs Programjának, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Programjának figyelembe vételével készült.  
Az Anti-szegregációs Terv összhangban van az Integrált Városfejlesztési Stratégiával, a 
fejlesztési elképzelések kiemelt hangsúly helyeznek a szegregált területek felzárkóztatására, az 
egyes akcióterületi fejlesztések garantálják a környezeti állapotok javulását, illetve 
intézkedéseket tartalmaznak a jövőbeni elképzelésekről.   
Szolnok Megyei Jogú Város kötelezettséget vállal arra, hogy meglévő fejlesztési terveit 2009. 
június 30-ig összhangba hozza jelen dokumentummal. 
A város Anti-szegregációs Terve a fenti stratégiákkal összhangban kívánja bemutatni a városi 
szegregátumok oldására irányuló programokat. Az Anti-szegregációs Terv tehát csak egy, de igen 



fontos részét képezi a települési Esélyegyenlőségi Programnak. Az Anti-szegregációs Terv 
elsősorban területi dimenzióban, a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az 
esélyegyenlőségi problémák meglétét a településen, és elsősorban a városfejlesztési források 
lehetséges anti-diszkriminációs felhasználására ad koncepciót. 
Szolnok Megyei Jogú Város országosan, a többi megyei jogú városhoz viszonyítva 
kedvezőtlenebb helyzetben van a városi szegregátumok száma, és kiterjedtsége tekintetében, 
azonban a város elkötelezett e folyamatok megállítása, és az egyes szegregátumok megszüntetése 
mellett. Ennek érdekében a városfejlesztési célokra fordítható kerete terhére, 2011 és 2013 között 
mintegy 350 millió forintot kíván szociális célú városrehabilitációra fordítani, amelyet egyéb 
pályázati forrásokkal, és saját erővel egészít ki.  
A szükséges források jelentős részének biztosítását az önkormányzat a megyei jogú városok 
számára biztosított, - 70 %-os támogatási intenzitású - Észak-alföldi Régió Város-rehabilitációs 
Pályázatán kívánja elérni, melyhez szükséges műszaki tartalom kidolgozására 2009. december 
31-ig kerül sor, felelőse a polgármester. 
A tervezett fejlesztések körében a laktanya funkcióváltásával változik a terület gazdasági 
felhasználása, mely helyben elérhető munkahelyeket eredményez. A közlekedés hálózati, 
infrastuktúrális fejlesztések, valamint az ellátási környezeti viszonyok javításának eredményeként 
megszűnik a terület szegregáltsága, az itt tervezett közművelődési és szabadidő központ 
gazdagítja a lakókörnyezet és városi kulturális program kínálatot. 
E dokumentum célja, hogy beazonosítsa az egyes fejlesztési területeket, valamint kijelölje azokat 
a célokat, és lehetséges beavatkozásokat, amelyek szükségesek e szegregátumok 
megszüntetéséhez.   
4.3.6.1. Általános helyzetértékelés 

Szolnok rendelkezik esélyegyenlőségi programmal, melyet az önkormányzat testülete 96/2006. 
(IV.24.) sz. közgyűlési határozattal fogadott el. 

A város szociális térképét dr. Szarvák Tibor 2007 nyarán készítette el, így az antiszegregációs 
program - az önkormányzati határozat mellett - ezen friss tanulmány megállapításait is 
figyelembe veszi. 

A város társadalmát elemezve megállapítható, hogy a szolnoki lakosság közel fele (48 %) a 
város szülötte, másik fele beköltöző. A legintenzívebb beköltözés a 70 évek elejétől a 80-as 
évtized végéig tartott, azaz a városlakók nagy része nem friss beköltöző, a kötődések, a 
lokálpatriotizmus mára kialakulhatott. 

Életkor szerinti enyhe szegregáció figyelhető meg az egyes városrészek között: a legmagasabb 
átlag életkorral rendelkező városnegyedek a Belváros, Pletykafalu, Kertváros és a Kőrösi út 
környéke. A legfiatalabb lakosság a Széchenyi városrészben és a Törteli út mentén (itt a magas 
cigány/roma népességi arány miatt) található. Többgenerációs együttélés leginkább 
Szandaszőlősön, Széchenyi ÉK-i új családiházas 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. 

A várossal való elégedettségre ill. elégedetlenségre utal az elköltözési szándékok magas 
aránya: a teljes lakosság kb. egyharmada (30-36 %) szívesen elköltözne a városból. A saját 
lakókörnyezettel való elégedetlenség még magasabb, Szolnokon belül más városrészbe költözne 
a népesség 46 %-a.  Az elköltözési szándék mind a középkorúak, mind a fiatalok között magas, 
így a városnak a népességmegtartás érdekében jelentős (lakókörnyezet, közérzet és ellátás 
javítási) feladatai lesznek.  
A városon belüli elköltözési szándék az egyes lakónegyedek vonzerejét (vagy annak hiányát) 
tükrözik. A Széchenyi lakótelepi, az Alcsi városrész, a kisgyepi, a Kőrösi és a Törteli úti és a 
Tallinn lakótelepi lakosság jelezte leginkább, hogy a városon belül lakóhelyet váltana, de magas 
volt a költözni vágyók aránya a Belvárosban és a Meggyesi telepen is.  

A lakáskörülményeket vizsgálva kitűnik, hogy: a népesség mindössze fele lakik téglaházban, 
magas - 1/3 - a panellakók, és jelentős (10%) a vályogházban lakók aránya is, különösen a 
Szandai és Törteli úti városrészekben. A szigetelés hiányossága miatt vizes falak átlagban a 
városi házak 12 %-ánál jelentkeznek, de ennél sokkal magasabb az arány a többnyire 
cigányok/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 cigányok/romák által lakott városrészek, ez egyben a szociális 
szegregációra is utal.  

A legnagyobb területű lakások a Széchenyi városrész új családiházas területén találhatók, de 
jellemző a nagy alapterület a kertvárosi és a szandaszőlősi lakások esetén is. Legkisebb a 
lakásnagyság a Törteli úti - többnyire cigányok/romák által lakott - településrészben. A táblázat 
alapján a lakótelepek (Zagyva parti, piac környék, Tallinn, állomás környék, Széchenyi ltp.) 
egyértelműen kirajzolódnak az 50-54 m2-es egységes alapterületükkel. 

A legrégibb lakások a Déli iparterületbe ékelődő lakóterületeken és a Kőrösi út mentén 
helyezkednek el, a legfiatalabb lakásállomány a Széchenyi lakóterület 1990-es évtizedben épült 
új családi házas részében található.  

A társadalmi szerkezetben betöltött hely különböző jelzőszámai 
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2 3,5 feletti érték=zöld, 2,0-3,0 közötti érték=sárga, 2,0 alatti érték narancs 
3 50 feletti érték=zöld, 25-35 közötti érték=sárga, 25 vagy annál kisebb érték=narancs 
4 50 feletti érték=zöld, 20-30 közötti érték=sárga, 20 alatti érték=narancs 
5 75 ezer Ft feletti érték=zöld, 40 ezer Ft alatti érték=sárga, 30 ezer Ft alatti érték=narancs 



  
Szandaszőlős 

 átlag  3,09
272192,27

 46,01  36,21  62 
576,08187404,56

 1982  90

   Median  3,00
250000,00

 25,00  50,00  59 
550,09180000,00

 1985  86

  
Kertváros 

 átlag  3,20
218350,81

 48,60  38,74  62 
122,16167165,91

 1978  104

   Median  3,00
200000,00

 50,00  50,00  63 
184,40170000,00

 1977  100

 Verseghy út, 
Lőtér út 

 átlag  3,51
258914,84

 45,51  53,00  75 
964,09193172,80

 1975  79

   Median  3,00
295903,02

 50,00  50,00  71 
263,48181882,00

 1972  80

  
Alcsi  

 átlag  3,04
230677,86

 46,69  25,47  54 
522,55166630,18

 1970  70

   Median  3,00
230000,00

 50,00  ,00  45 
991,46160000,00

 1968  62

 Széchenyi új 
városrész 

 átlag  3,89
287011,44

 58,52  35,44  77 
895,34232038,06

 1993  131

   Median  4,00
300000,00

 50,00  50,00  66 
102,52233324,41

 1997  124

 Széchenyi 
észak 

 átlag  3,08
224187,18

 50,00  30,15  78 
039,12174154,93

 1978  59

   Median  3,00
200000,00

 50,00  50,00  62 
225,43170000,00

 1977  54

  
Széchenyi dél  

 átlag  3,26
221903,19

 49,34  46,48  83 
953,05176871,83

 1979  56

   Median  3,00
200000,00

 50,00  50,00  70 
000,00160000,00

 1979  54

  
Kisgyep  

 átlag  3,36
205026,84

 48,24  48,10  76 
296,03175445,92

 1977  92

   Median  3,00
200000,00

 50,00  50,00  70 
000,00180000,00

 1980  87

 Meggyesi 
telep 

 átlag  2,83
241230,65

 48,14  21,18  34 
540,95114335,98

 1971  75

   Median  3,00
200000,00

 43,23  ,00  27 
223,13112564,59

 1970  70

  
Partoskáplona 

 Mean  3,43
227482,07

 49,40  26,09  66 
185,40158532,76

 1979  84

   Median  3,00
200000,00

 50,00  42,41  65 
683,88162230,99

 1978  80

  
Pletykafalu  

 Mean  3,04
229054,12

 41,90  19,63  58 
139,48150664,22

 1966  85

   Median  3,00
200000,00

 49,24  ,00  51 
060,83140000,00

 1971  80

 Kőrösi út és 
környéke 

 átlag  3,20
284906,66

 51,45  13,64  50 
012,09141238,54

 1964  67

   Median  3,00
300000,00

 50,00  ,00  50 
000,00103241,49

 1965  60

  
Törteli rész  

 átlag  1,62
300392,32

 53,10  22,06  37 
079,97121324,42

 1978  41

   Median  1,00
264367,22

 50,00  ,00  24 
650,56100000,00

 1985  39

  
Déli ipartelep  

 átlag  2,99
226037,79

 32,24  31,70  53 
749,83119580,34

 1956  63

   Median  3,00  25,00  50,00  55  1960  61



250000,00 000,00100000,00
 Tiszai 
városrész  

 átlag  3,36
190923,90

 44,13  33,21  66 
089,62158703,84

 1977  66

   Median  3,00
185954,55

 50,00  50,00  66 
919,03130000,00

 1975  60

 Tallinn 
lakótelep  

 átlag  3,14
189747,95

 48,29  39,02  71 
002,27128955,80

 1967  51

   Median  3,00
200000,00

 50,00  50,00  64 
987,02100000,00

 1967  50

 Piac és 
környéke  

 átlag  3,13
198598,40

 46,39  36,89  73 
725,50139754,52

 1971  52

   Median  3,00
200000,00

 50,00  50,00  63 
333,33130000,00

 1970  52

 
Vasútállomási 
rész  

 átlag  3,23
275348,61

 44,34  28,74  86 
733,94179827,50

 1969  53

   Median  3,00
250000,00

 50,00  50,00  80 
000,00160309,77

 1969  53

  
Belváros  

 átlag  3,28
252076,39

 42,06  32,99  75 
648,07170196,14

 1973  74

   Median  3,00
230000,00

 25,00  50,00  63 
693,08154560,10

 1972  68

 Üdülőterület, 
Tiszaliget 

 átlag  2,83
194529,24

 40,53  36,92  75 
422,49139795,02

 1968  82

   Median  3,00
200000,00

 25,00  50,00  72 
935,71120000,00

 1970  80

  
Összesen  

 átlag  3,17
233976,80

 46,13  34,88  70 
608,12162855,19

 1974  71

   Median  3,00
200000,00

 50,00  50,00  62 
500,00150000,00

 1975  63

A jövedelmi viszonyokat a mintavétel alapján vizsgálva megállapítható, hogy a  legalacsonyabb 
egy főre jutó jövedelmek a Meggyesi telepen és a Törteli út mentén vannak. Mindkét területen 
nagyobb a cigány/roma népesség koncentrációja, mint a városi átlag. Az egy főre jutó legkisebb 
(37 079 Ft) és legnagyobb (86 734 Ft) átlagos havi jövedelem között többszörös különbség van. 
4.3.6.2. A szegregált, cigány/roma lakosságot koncentráló területek jellemzői 

Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programmal rendelkezik. Ennek fő célja, hogy elősegítse 
a városban élő halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi rétegek, különösen a cigány/roma 
kisebbséghez tartozó lakosság életkörülményeinek javítását, csökkentse leszakadásukat a 
többségi társadalomhoz képest, növelje esélyegyenlőségüket az érintett társadalmi réteg cselekvő 
bevonásával. A program végrehajtására létrehozott Integrációs Munkabizottság 2004 óta 
Cselekvési Feladatterv alapján, nagy intenzitással végzi munkáját. 
A Bizottság szervezetét Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2008.(I.24.) számú 
határozatával jóváhagyta. Annak megváltoztatására a Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés 
jogosult. 
A Bizottság elnöke a Polgármester által megbízott, területért felelős alpolgármester. A Bizottság 
tiszteletbeli társelnöke a mindenkori Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke. 

A Bizottság stratégiai tervező testület, amely tevékenységét a nyilvánosság előtt végzi, tagjait a 
Közgyűlés felhatalmazása alapján a Polgármester kéri fel.  



A Bizottság feladatainak ellátására, valamint az egyes prioritást igénylő területek kijelölésére és 
hangsúlyának biztosítására, valamint a cselekvési feladattervből származtatott operatív 
tevékenységek koordinálására Társadalmi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: Egyezető Fórum) 
elnevezésű - szakmai kerek-asztal  - feladatmegosztást alkalmaz. Az Egyeztető Fórum 
működtetését az Elnök irányításával a Bizottság titkára végzi. 
A Bizottság operatív projekt-megvalósító szervezetéhez bárki csatlakozhat, aki elfogadja az 
„Integrációs Program” célkitűzéseit. 
A Társadalmi Egyeztető Fórum területei a következők: 
Esélyegyenlőségi kerek-asztal 
Életminőség javítási-egészségügyi kerek-asztal 

Oktatási-képzési kerek-asztal 

Foglalkoztatási kerek-asztal 

Kulturális-kommunikációs kerek-asztal 

A Bizottság a halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi rétegek és csoportok életesélyeinek 
javítására, társadalmi integrációjának elősegítésére, stratégiai tervek, irányelvek és projektek 
kidolgozására, valamint megvalósítására létrehozott városi egyeztető, tervező, koordináló, 
döntés-előkészítő és javaslattevő szerv, melynek Cselekvési Feladattervi célkitűzései 
megvalósítására a közgyűlés tárgyévenként 4 milló forint integrációs szakfeladati forrást biztosít. 
A cigányság megoszlása Szolnok Megyei Jogú Város területen belül nem egyenletes. Hosszú 
időre visszamenőleg kimutatható, hogy bizonyos területeken, városrészekben nagyobb arányban 
vannak jelen.  A cigányság mai területi eloszlását mind a földrajzi, gazdasági, társadalmi, mind a 
történeti folyamatok befolyásolták. A XX. század során a nagy társadalmi-gazdasági átalakulások 
rányomták bélyegüket e népcsoport megoszlására is, jellegzetes lokális migrációs folyamatokat 
és irányokat indukáltak, a letelepedés klasszikus terület-részei ma is tükrözik ezt a történelmi 
stabilitást. Nehezen található egy olyan meghatározó ok, amely teljes egészében megmagyarázná 
a területi különbségeket. Más-más elemzők más-más tényeket helyeznek előtérbe a jelenség 
magyarázatakor. Valószínű, hogy e tényezők mindegyike akár helyileg is különböző mértékben 
együtt hatott és együttesen adhatnak magyarázatot a keresett jelenségre. 

Mindenképpen fontos szerepet játszottak a történelmi folyamatok, a cigánysággal kapcsolatos 
központi állami hozzáállás és intézkedések, valamint a társadalmi-gazdasági makro-környezet 
változó tendenciái is. A cigány/roma lakosságot város peremén lévő telepeikről a szocialista 
nemzetiségi politika időszakában, a telepek felszámolása során a központi igazgatás a 
megszüntetett telepekről a település külső kerületeiben felépített ún. csökkent értékű lakásokba, 
alacsony komfort-fokozatú szociális bérlakásokba költöztette. 

XX. században a hagyományos cigány mesterségek térvesztésével összefüggésben, különösen a 
szocialista iparosítás keretei között egyre kevésbé hatottak a természeti tényezők és egyre 
fontosabbak lettek a területi átstrukturálódás folyamatában a gazdasági meghatározottságok vagy 
a nagypolitika beavatkozásai. Az 1950-es évektől az erőltetett szocialista iparosítás, az ipari 
területek létrehozása a nagy számú szakképzetlen fizikai munkaerőt felszívó munkahely-
kínálatával erős migrációt indított el a perifériás ipari területrészek irányába. 

Letelepedésükre hatott a környék lakosságának befogadó készsége, a nemzetiségi-, és társadalmi 
csoport-viszonyok is. 



A szolnoki cigányság a város legnépesebb kisebbségi csoportja, a becslések alapján számuk 6-
7000 főre tehető. Egyes tanulmányokban ennél alacsonyabb becslés is olvasható, melyet jelentős 
mértékben befolyásol az adatfelvétel alkalmazott módszere, valamint az akkultúrálódott 
romungró közösség regisztrációs inaktivitása. A 2001. évi Népszámlálás adatai szerint Szolnokon 
a 77.361 lakosból 816 fő vallotta magát a cigány nemzetiséghez tartozónak. A kulturális 
értékekhez, hagyományokhoz kötődők száma - az öndefiníción alapuló adatfelvétel alapján - a 
Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 597 fő volt, míg cigány anyanyelvűnek 333-an 
tartották magukat. A nemzetiségi nyelvet családi, baráti körben beszélők aránya az előző adatnál 
némileg magasabb volt, 363 fő.  
A számokból jól látható, hogy a Népszámlálás adatai nagyon jelentős eltérést mutatnak a 
becsléseken alapuló, a valóságot azonban vélhetően jobban közelítő lakosságon belüli 
arányokhoz képest. Az öndefiníciós adatfelvételek eredményei szoros összefüggésben állnak a 
vizsgált kisebbségi csoport identifikációs mechanizmusaival, melyek az „igazi cigányt” a nyelvi 
beszélőkkel, valamint a hagyományos értékrend megtartásával azonosítja. A csoport 
nyelvvesztésének jelen, előrehaladott stádiumában ezen megoldás nem alkalmazható. 
A cigány/roma népcsoport lakónépességen belüli arányait tekintve leginkább azon adatok 
helytállóak, és ily módon relevánsak, amelyeket közvetlenül a települési önkormányzat rendelt a 
helyi „cigányság demográfiai jellemzőinek, és a „hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
szociális térképének” meghatározására. 
Ezen felmérések során választott minta súlyozott elemszámához viszonyított cigány/roma alminta 
szinte minden esetben 7-8%, mely a fentiekben szereplő adat helytállóságát támasztja alá. 
A szolnoki cigány/roma társadalom - a többségi társadalomhoz hasonlóan- rendkívül tagolt. A ma 
már javarészt asszimilálódott értelmiség ugyanúgy jelen van, mint a mélyszegény csoportok. Ez 
utóbbi réteg alkotja a szolnoki cigány/roma lakosság többségét. Városunk cigány/roma 
populációjában megtalálható a hazai cigányság nyelvi csoportjainak mindhárom népcsoportja, az 
az a romungrók (magyar cigányok), az oláh (lovári, másáró) cigányok , valamint a beás (balajáró) 
cigányok. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat adatai szerint a cigányok/romák csaknem 
kétharmada romungró, közel egyharmada oláh cigány, a beás cigányok reprezentáltsága csupán 
2-3 százalékra tehető, mely megfelel az országos arányoknak. 
A cigány/roma munkavállalók a munkaerőpiacról jelenleg csaknem teljesen kiszorultak, a roma 
lakosság 50 %-a munkanélküli, állandó állása csak 16%-nak van. Rokkantsági nyugdíjat 20 % 
kap, 14 %-a GYES-en lévők aránya.  

A cigány/roma népesség iskolai végzettsége rendkívül alacsony (l. a KSH adatokat tartalmazó 
táblázat), többnyire maximum általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, a szakmunkások 
aránya is csekély. A cigányok/romák csupán 60%-a fejezte be az általános iskolát, 40 %-nak a 8 
osztályos végzettsége sincs meg. Egyetemet, vagy főiskolát csak 0,2 % végzett, ami a jövő 
szempontjából azért kedvezőtlen, mert erősebb cigány/roma értelmiség segítségével a társadalmi 
integráció eredményesebb lehetne.  

A cigány/roma fiatalok tanulási hajlandósága erősebb az idősebbeknél, főként az általános iskolát 
szeretnék befejezni. Ezen kívül szakképző iskolát vagy OKJ-s tanfolyamot végeznének el 
szívesen. Érettségit vagy felsőfokú végzettséget csak 10 % alatti arányuk tervez megszerezni. 

Szolnokon cigány/roma népesség legnagyobb arányban a Törteli 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 cigány/roma és nem roma lakosság helyzetének összehasonlításának összefoglalása az alábbi - 
részben a szociológiai térképhez készült mintavétel kérdőívei alapján összeállított6, részben a 
Központi Statisztikai Hivatal adatszolgáltatásából származó - táblázatok alapján lehetséges. 
A táblázatok alapján megállapítható, 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 cigányok/romák ragaszkodnak jobban: 77 %-uk maradna, míg a 
nem romák közel egyharmada szívesen költözne más országrészbe. 
Roma/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 (minta)  1  66  33  1  22  77 
 Nem roma  2  46  53  2  31  67 
    

Háztartás 
nagyság 

 Munka-aktivitás  Lakáshelyzet  Közművesítettség 

      
foglalkoztatott 

 Átlagos lakás 
 alapterület 

 1 főre jutó 
lakóterület 

 Gázzal 
ellátott 
lakás % 

 vízzel 
ellátott lak. 

 Csatorna 
hálózatba 
bekötött 

 Roma 
(minta) 

 4,7 fő  20 %  47 m2  10 m2  25 %  50 %  33 %

 Nem 
roma 
(minta) 

 2,5 fő  66 %  71 m2  28 m2      

 Városi 
átlag 

 2,7 fő  56,7 %  64,0 m2  26,2 m2  71,1 %  95,9 %  89,7 %

   Iskolai végzettség  Aspirációs törekvések (gyermekek isk. 
elvárás max.) 

   8 oszt 
kevesebb 

 Legfeljebb 
8 oszt. 

 Szakmunkás  Érettségi  Felsőfokú 
diploma 

 Szakma   Érettségi  Főiskola   Egyetem 

 Roma 
(minta) 

 45 %  33 %  10 %  5 %  0,2 %-  34 %  23 %  20 %  19 %

 Nem 
roma 
(minta) 

 5 %  13 %  20 %  40 %  21,0 %  20 %  8 %  25 %  37 %

 Városi 
átlag 

 6,3 %  12,5 %  18,7 %  43,3 %  19,2 %         

   Társadalmi 
státusz 

 Egy főre jutó jövedelem  Egészségi állapot 

     Havi átlag  medián  index 
(max. 5) 

 Beteg-
állomány 

 Roma 
(minta) 

 1,8  28 eFt  22,7 eFt  2,35  42 nap/év

 Nem roma 
(minta) 

 3,2  70 eFt  62,5 eFt  3,40  12 nap/év

 Városi 
átlag 

   60,6 eFt 
(2004)

      

                                                 
6 Az adatok Dr. Szarvák Tibor: Szolnok Szociális Térképe 2007. c. tanulmányból származnak és 
mintavétel alapján kidolgozottak 



A szociális térképhez készült mintavétel adatainak 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 KSH szociálisan problémás városrészekre vonatkozó statisztikai adatai alapján, a leginkább 
cigányok/romák lakta körzetek adatainak a városi átlaggal történő összehasonlítása (2001. 
népszámlálás) esetén, hasonló különbségek láthatók a város egészére ill. a szociálisan 
szegregálódott lakókörzetekre vonatkozó adatok között. A szociális rehabilitációs támogatás 
küszöbértékét a táblázat utolsó oszlopa tartalmazza az összehasonlíthatósághoz. A mutatók 
értékelését színezés emeli ki, melyből a sötétebb árnyalatok az egyre rosszabb értékeket jelölik. 
   Városi 

átlag % 
 Varjú u. 
környék 

% 

 Ny-i 
vrész 
4.3.3 
körz. 

 Ny-i vrész 4.3.1.-
4.3.2. körzet 

 D-i városrész 
Gyökér u-tól É-ra 

levő része 

 Szociális 
rehab. 
küszöb 

         összes  Ebből 
Hangya 
u. % 

 összesen  Ebből 
Törteli út 
% 

  

 Lakásállomány (db)      116  131  27  1 440  23   
 Lakónépesség  (fő)      314  728  112  4 082  110   
 Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya (%) 

 16,2  28,3  11,8  18,1  35,7  16,8  34,6   

 Lakónépességen belül 15-59évesek 
aránya (%) 

 65,1  62,0  60,2  76,0  59,8  59,9  57,3   

 Lakónépességen belül 60-x évesek 
aránya (%) 

 18,7  8,9  28,3  5,9  4,5  23,4  8,2   

 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők az aktív korúakon belül 

 19,2  63,2  36,0  32,6  79,1  40,7  93,77  Min. 20 
% 

 Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 

 19,2  0,0  5,7  11,6  1,7  4,8  0,0  Max. 14 
% 

 Alacsony komfortfokozatú lakások 
aránya 

 10,2  96,0  31,3  48,9  100,0  12,9  100,0  Min. 25 
% 

 Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon 
belül 

 39,5  70,2  46,0  32,0  79,1  53,4  95,2   

 Max. ált. isk. végzettséggel és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők 

 12,5  50,9  25,4  18,1  61,2  29,3  90,5   

 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

 56,7  28,8  46,0  66,6  20,3  42,7  4,7   

 Alacsony presztízsű foglalkoztatási 
csoportokban foglalkoztatottak aránya 

   82,4  60,2  29,0  100,0  48,1  66,7  Min 28 
% 

 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya  36,7  57,1  46,6  45,6  70,6  51,8  88,0   
 Gazdaságilag nem aktív népesség aránya   39,5  64,1  61,2  45,7  74,1  66,8  86,4  Min. 60 

% 
 Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 

 4,4  48,5  15,6  15,1  51,7  14,6  80,0  
Min.10,5

% 
 Tartós (360 napot meghaladó) 
munkanélküliek aránya 
(munkanélküliek+foglalkoztatottak 
együttes számára vetítve) 

   9,1  1,6  8,1  34,5  6,1  53,3  Min. 4 
% 
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 Tartós munkanélküliek aránya a 
munkanélkülieken belül 

 38,58  18,8     66,7   66,7   

 Azon aktív korúak aránya, akiknek 2001-
ben jövedelemforrásuk kizárólag 
támogatás  

   19,3  12,7  11,8  43,3  13,9  49,2  Min. 10 
% 

A fenti táblázatból látható, hogy a Varjú utca környéke, a Ny-i városrész 4.3. teljes körzete és a 
D-i városrész Gyökér utcától É-ra levő teljes területe eléri a szociális rehabilitáció küszöbértékeit, 
azaz jogosult pályázati támogatásra. Láthatóan még a leghátrányosabb lakóterületek között is a 
legrosszabb helyzetben a Törteli út és környéke van. Ha ehhez hozzászámítjuk, hogy a statisztikai 
adatokkal nem mért, de a szociológiai mintavétellel készült felmérés eredménye alapján is ez a 
legrosszabb helyzetű városrész, egyértelmű, hogy a Törteli úti telep helyzetén változtatni kell. 
Mivel ezen a területen az állapotok helyben javítása nem lehetséges ill. rendkívül gazdaságtalan 
és városszerkezeti ill. környezeti szempontból sem előnyös, a telep fokozatos és folyamatos 
felszámolása javasolható. A D-i városrész egyéb lakóterületeinek rehabilitációja, vagy egyes 
területek szanálása (pl. a Csáklya utcai hídépítés kapcsán) meggondolandó. A Varjú utcai és az 
annál sokkal rosszabb helyzetben levő Hangya-Tücsök utcai területen a helybeli rehabilitáció 
lehetséges, ezért az antiszegregációt segítő funkciógazdagítás és a lakóterület rehabilitálásának 
javaslatát tartalmazza a stratégia. 
A funkcióbővítő és szociális beavatkozások krízisterületeinek meghatározásához be kell határolni 
a város leromlott részeit, szegregátumait. A lehatárolás az un. szegregációs mutató alapján 
történik. Az IVS Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek nyilvánulnak szegregátumnak, 
ahol „a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot, és amely 
területek 50 főnél nagyobb lakosságszámmal bírnak.” 
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 OLE OBJECT 



 Szolnok szegregációs térképe 

A KSH 2001-es népszámlálási adatokból előállított szegregációs mutató alapján Szolnok Város 
szegregátumai a következők: 
4.3.6.2.1. Kőrösi út-Sashalmi út-Törteli út-Motor út-Gyufa út-Füzér út- Perc út 
Mint azt a korábbi helyzetértékelés kapcsán rögzítettük, egységes városképről ezen területrészen 
nem beszélhetünk, sok a városképi ütközés, miközben védelemre érdemes épített értékek is 
előfordulnak. Az épületállomány állapota meglehetősen vegyes, a lakóterületek presztízse 
alacsony, ebből eredően az itt élők mobilizációs lehetőségei korlátozottak, helyenként 
szegregációs problémák jelentkeznek. A lakó- és gazdasági funkciót elválasztó erdősávok fásítása 
nagyrészt még nem történt meg. Az intézményellátás a körzetben nehezen biztosítható.  

A déli iparterületen gazdasági telephelyek befogadására még nagyméretű szabad területek 
találhatók az ipari park belső infrastruktúrájának.  

A városrész egészének mutatói valamennyi kategóriában rendkívül rosszak. A városrész 
demográfiai, társadalmi állapota Szolnokon belül a legkedvezőtlenebb. Korcsoport összetétele az 
átlagtól csak kissé tér el a fiatalok javára, de az iskolázottsági szint a városon belül itt a 
legalacsonyabb: a csak általános iskolát végzettek aránya a városinak majdnem kétszerese, a 
diplomásoké a városi átlag harmada. A városrészen belül a részterületek között - annak ellenére, 
hogy mindegyik negatív irányban tér el a szolnoki átlagtól - rendkívül nagyok a különbségek, de 
a legjobb (5.4.) körzet mutatói is sorra a városi átlag alatt maradnak.  

Tragikusan rossz a Törteli úti telepen élők helyzete, ahol a lakosság 93,7 %-a csak általános, 
vagy annál kevesebb iskolai végzettséget szerzett, diplomás egyáltalán nincs. Rendszeres 
munkajövedelemmel az aktív korúak mindössze 4,8 %-a rendelkezik, és a lakásállomány 100,0 
%-a alacsony komfortfokozatú. Ugyanakkor a gyermekkorúak aránya irreálisan magas: 34.6 %. 
Nem ennyire rosszak, de a városi mutatóktól jelentős mértékben negatív irányban helyezkednek 
el a környező - 5.1., az 5.2. és az 5.5. - körzet átlagai is, az egyetlen körzet, ami alulról 
megközelíti a szolnoki szintet, az 5.4. - cukorgyári - részterület.  

A városrész valamennyi körzetében magas a cigány/roma lakosság száma és aránya is: a teljes D-
i városrész 5 015 fős lakosságából becsülhetően mintegy 30-40% a cigány/roma származásúak 
aránya. Ezen belül a legdélibb részen (5.4. körzetben) lakik a legkevesebb cigány/roma, de a 
Törteli út mentén arányuk 100% közeli.  

Törteli úti telepen jelenleg 48 önkormányzati bérlakás található, melyből 24 folyamatos lakáscélú 
használatú. A terület közműellátottsága alacsony kiépítettségű. A lakóingatlanokba csak az áram 
került bevezetésre, a vízellátást közkifolyó biztosítja, csatorna-rendszer nincs. A járda csak 
helyenként kiépített, az utak nem pormentesítettek, a felszíni csapadék-elvezetésre szolgáló 
felszíni csatornák az erózió következtében feltöltődtek, melynek következtében a talajvízszint 
magas a területen. 

A további 24 lakás állapotromlása oly mértékű, hogy azok felújítása egyrészről nem gazdaságos, 
másodsorban az itt élők szegregáltságának oldása érdekében 2009. évtől újabb bérlők kijelölésre 
már ezen lakásokba nem kerül sor. A telepszerű környezeti állapotok megszüntetése érdekében, 
valamint a környezeti állapotok romlásának és a jogcím nélküli beköltözések megakadályozása 
érdekében a szóban forgó lakásállomány bontására kerül sor. 

A Törteli út 7. B soron üresen álló 10 lakásból 1999. és 2006. között költöztek ki a bérlők és a 
jogcím nélküli lakáshasználók. A 10 családból 3 leadta a lakást és lakhatását önerőből oldotta 



meg más módon. 1 esetben a lakáshasználó a lakást otthagyta, 6 esetben pedig lakbér,- illetve 
lakáshasználati díjtartozás miatt került sor a végrehajtásra. A további 14 db C, D, E és F  soron 
lévő lakások közül 1 lakásból a bérlő a város más integrált területén lévő önkormányzati 
lakásban került elhelyezésre a lakás rossz állapota miatt, 13 lakásból pedig a lakáshasználók a 
végrehajtási eljárás eredményeként költöztek ki.    

A használatban lévő lakásállományban 241 fő él, melyből Rendszeres szociális segélyben 9 fő, 
Lakásfenntartási támogatásban 1 fő, és Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 81 fő 
részesül. 

Amennyiben az önkormányzati lakásban lakó bérlő lakbérhátralékot halmoz fel - és az annak 
rendezésére történő felszólítás eredménytelen marad - a lakásüzemeltető a lakásbérleti szerződést 
határidő megjelölésével felmondja, egyben  tájékoztatja a bérlőt, hogy milyen segítséget vehet 
igénybe (önkormányzat által biztosított adósságkezelési szolgáltatás, illetve az „Esély a 
Díjhátralékosoknak” Közalapítvány támogatása) a hátraléka és ez által a bérleti jogviszonyának 
rendezéséhez. Az adósságkezelési segítségnyújtáson túl, a lakásüzemeltető további 24 havi 
részletfizetést biztosíthat a bérlőnek, illetve lakáshasználónak a hátraléka rendezéséhez. 

A 24 lakott lakásból a bérlők (22 család) és a jelenleg jogcím nélküli lakáshasználó volt bérlők (2 
család) a Mobilizációs Tervi ütemezés szerint kerülnek elhelyezésre a város más területein lévő 
önkormányzati bérlakásokban. Az önkormányzat a családsegítőkön keresztül próbálja bevonni a 
családokat hátralékuk rendezésének érdekében az adósságkezelési szolgáltatásba, illetve az 
„Esély a Díjhátralékosoknak” Közalapítvány szolgáltatásába. Az adósságkezelésen túl az 
önkormányzat a hátralékok felhalmozódásának megelőzése, valamint a jövedelmi szegénység 
enyhítése érdekében a munkaerő-piaci képzési-, és foglalkoztatási programokba prioritást biztosít 
a halmozottan hátrányos helyzetű lakóknak. 

Az elköltözési szándék a Törteli úti telepen a városban a legmagasabb. Itt a magas talajvízszint 
miatt a falak felvizesedése, az épületek rossz fizikai állapota (50 %-ban beázik a tető), a részleges 
közművesítettség és az intézmények távoli elhelyezkedése jellemző. Mindezen körülmények miatt 
a telep fokozatos felszámolásával kell számolni.  

Mobilizációs Terv 

Az önkormányzat a tulajdonában lévő Törteli úti szociális bérlakások megszüntetésére a 
tervkészítés szakértői egyeztetési szakaszában kötelezettséget vállalt. Ennek szellemében az IVS 
megvalósítási szakaszában - lehetőség szerint 2009. és 2015. közötti időszakban - az alábbi 
ütemezésben megszünteti a telepi lakásviszonyokat. 

 Beavatkozás 
típusa 

 Forrás  Időbeni 
ütemezés 

 Határidő  Felelős  Indikátor  Felülvizsgálat  
határideje 

 Törteli úti 
telep 

felszámolása 

 saját  2009.  2009. 12.31.  Polgármester  3 lakás  2010.12.31. 

  
 saját  2010.  2010.12.31.  Polgármester  3 lakás  2011.12.31. 

  
 saját  2011.  2011.12.31.  Polgármester  3 lakás  2012.12.31. 

  
 saját  2012.  2012.12.31.  Polgármester  3 lakás  2013.12.31. 



  
 saját  2013.  2013.12.31.  Polgármester  4 lakás  2014.12.31. 

  
 saját  2014.  2014.12.31.  Polgármester  4 lakás  2015.12.31. 

  
 saját  2015.  2015.12.31.  Polgármester  4 lakás  2016.12.31. 

A telepről elköltöző családok számára a város más területein lévő, elsődlegesen integrált 
környezetben elhelyezkedő szociális bérlakást tud az önkormányzat felajánlani, melyek viszont 
magasabb komfort-fokozatúak, és a környezet infrastrukturális ellátottsága valamint szolgáltatási 
gazdagsága jelentősebb fejlettebb. 

A lakhelyváltás során kiemelt szempontként érvényesül, hogy a meglévő szegregátumok sem 
térbelileg, sem népességszámban nem növekednek, és a mobilizáció elsődlegesen integrált 
környezetbe történik. 

A megüresedő lakások bérbeadására a későbbiekben nem kerül. Közösségi igény alapján, egyes 
ingatlanok funkcióváltásával reális lehetőség kínálkozik közösségi hasznosításra, helyben történő 
foglalkoztatók és közszolgáltatások helyben történő elérésének biztosítására. Az üres ingatlanok 
tervezetten bontásra kerülnek. 

Az érintett telep teljes megszüntetéséig fokozott gondoskodással segíti az ott élőket. Ennek 
körében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Szolnok Város 2008. évi költségvetési rendeltében foglalva, „Szociális 
feladatok, Egyéb szociális feladatok - Hátrányos helyzetű területek közegészségügyi feladatainak 
költsége” címen 1 millió forint szakfeladati forrást különített el a környezeti ártalmak mérséklése, 
az életkörülmények javítása érdekében. 

A telepfelszámolás teljes folyamatában az egyes ütemezett feladatok előkészítésébe és 
lebonyolításába bevonásra kerül a Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a SZKTT Humán 
Szolgáltató Központ, az érintett telepi gondnok, a közösség képviselői és a körzet önkormányzati 
képviselője. A folyamatos tájékoztatás érdekében tájékoztató-információs felület kialakítását 
tervezzük. 

A Mobilizációs Terv végrehajtása során az önkormányzat támogatja az érintettek helyben 
maradási szándékát, a rendelkezésre álló erőforrásai felhasználásával segíti a családok 
integrációját, valamint a jogszabályok által biztosított keretek között előmozdítja a speciális 
helyzetű lakáshasználók körülményeinek humánus és megnyugtató rendezését, érdekeik 
érvényesítését. 

Csak valamivel jobb a Kőrösi út és környékén a helyzet, amit az elköltözni és maradni vágyók 
majdnem egyensúlya jelez. A többi lakóterületen élők viszonylag alacsony elköltözési szándékát 
a környezet színvonala és az intézményellátás távolsága nemigen indokolja, valószínűleg az 
anyagi teherviselési lehetőség hiánya, a családi házas beépítés és a saját telek/háztulajdon 
magyarázza a fizikai körülményekhez viszonyítva kedvező arányt. 

4.3.6.2.2. Gyopár út-Bogár út 

A Déli városrészben két ponton mutatható ki társadalmilag hátrányos halmozódás, a Körösi út 
menti kertvárosias lakóterületen és azon belül az előbbiekben szerepeltetett Törteli úti telepen, 
valamint a Gyopár út és Bogár utcákban. A város legelhanyagoltabb lakótömbjei, valamint a 
szegregációs mutatóval jellemezhető szegregálódott lakosság itt találhatók. A Gyopár és Bogár 
utcák magántulajdonú családi házakból álló területrész, melyek együttesen érik el a szegregációs 



mutatók által kijelölt határértéket. A két szomszédos utcában a népesség-nyilvántartó adatai 
alapján 65 fő lakik, melyekből Rendszeres szociális segélyben 3 fő, Lakásfenntartási 
támogatásban 2 fő, és Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 13 fő részesül. 
Ezen két utcával körülhatárolható területen nem alakult ki valódi szegregátum, de a közeli 
néhány utcában is több, szociálisan nehéz helyzetben élő család lakik, romló lakáskörülmények 
között. Mivel ezek a családok a vasút melletti ritkábban beépített perifériás területeken laknak, 
fennáll a veszélye a környezet leromlásának, amely felgyorsulása esetén a környező ingatlanok 
értékvesztése mellett népességcserélődési folyamatot indíthat el. 
A negatív folyamatoknak tudatos szociális munkával és közösségfejlesztéssel elejét lehet venni, 
ezért ezen terület esetében közösségfejlesztési programot kell indítani és működtetni.  

A helyzetet súlyosbítja, hogy a lakó és az ipari gazdasági területek egymást zavaró módon 
keverednek. A beavatkozás jellege szociális rehabilitáció lehet, ahol a környezetvédelmi 
fejlesztéseknek is jelentős szerepet kell kapniuk. 
A fenti két szegregált területrész óvodáztatási, és beiskolázási körzetében a Szolnok Városi 
Óvodák két tagintézménye, és egy általános iskola található. 
Árnyas Óvoda (Temető út 13.) 
A 2007-es statisztikai adatok alapján az intézménybe 96 gyermek jár. A HH gyermekek aránya 
több mint háromszorosa a városi átlagnak (17,9%). A HHH gyerekek aránya azonban csak 3%. 
Az óvoda férőhely kihasználtsága 93%-os. Tárgyi felszereltsége, eszközellátottsága megfelelő. 
Csallóköz Úti Óvoda (Csallóköz út 19-21.) 
A 2007-es statisztikai adatok alapján az intézménybe 65 gyermek jár, ebből HHH 35 fő, 54%. Az 
óvoda férőhely kihasználtsága 89%-os. A működés alapfeltételei biztosítottak, de felszereltsége, 
bútorzata elmarad a városi átlagtól. Az intézményben egyre inkább spontán szegregáció alakul ki, 
a lakókörzet etnikai összetételét tükrözve. 
A családok többsége a gyermeket az Újvárosi Általános Iskolába íratja be. 
A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet megalapozó Helyzetelemzés összegzésében 
feladatként jelent meg, hogy a Csallóköz Úti Óvoda feltételrendszerének javítására rövid időn 
belül önkormányzati forrást kell biztosítani. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 
Akciótervének „Az infrastruktúra javítása” részében intézkedésként meghatározásra került, hogy 
az oktatási célú bizottsági támogatás odaítélésekor előnyben kell részesíteni azokat az 
intézményeket, ahol az eszközellátottság nem megfelelő.  
A Csallóköz Úti Óvoda, mint kiemelt intézmény név szerint is megjelölésre került. Folyamatos 
intézkedésként került megfogalmazásra a forrás-keresés, pályázat benyújtása a felújításra, és az 
eszközellátottság színvonalának emelésére.(TAMOP 3.3.2./08/2) 
Az óvodai spontán szegregáció elkerülése érdekében az óvodai jelentkezések irányításának 
megtervezése, a kommunikáció megszervezése alapvető feladat. 
További feladat a nem önkormányzati fenntartású intézmények együttműködésének ösztönzése 
annak érdekében, hogy a HH/HHH gyermekek aránya kiegyenlítettebb legyen. 
Újvárosi Általános Iskola (Dr. Durst J. út 1-3.)  
Mind a két szegregátum az iskola körzetéhez tartozik. Ebből adódóan az intézményben a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a többi általános iskolához viszonyítva 
meghaladja a 25%-ot. A 2007/2008-as tanévben az iskola tanulólétszáma 233 fő, ebből 145 fő 
halmozottan hátrányos helyzetű, ez a tanulói létszám 62,2 %-a.  
Az intézmény Alapító okiratban meghatározott befogadó képessége 300 fő.                                                      
A más településről bejáró 7 tanuló közül 1 fő HHH. Az elmúlt években folyamatosan két 



párhuzamos első osztályt indítottak. Az utóbbi nyolc évben a statisztikai adatok alapján a HHH 
tanulók aránya három évenként ugrásszerűen nőtt. 
Az elmúlt két évben az első osztályba beíratott tanulók száma nőtt, de ezzel egyenes arányban 
növekedett a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma is. 
Az utóbbi két tanév adataiból megállapítható, hogy elsősorban a Kőrösi Á. I-ba vitték át a 
tanulókat. Ezen kívül a Belvárosi Á. I.-ba, és a Mátyás Á. I.-ba kerültek még gyerekek. Az 
intézmény beiskolázási körzete  Kőrösi Á. I., a Mátyás Á. I., és a II. Rákóczi Á. I. iskola 
körzetével határos.  
A 2007/2008-as tanévben a leendő első osztályos tanulók közül 3 főt íratattak be más iskola 
körzetéből, és 22 gyermeket vittek el másik intézménybe.  
A 2008/2009-es tanévre 61 leendő első osztályos körzetes tanulója van az iskolának, ebből 17 fő 
HHH. A jelentkezési lapját az intézménybe 13 körzetes gyermeknek adták le. 2008. április 28-29-
én beiratkozott 21 fő, ebből 7 fő, a gyermekek 33%-a HHH.  
Az intézmény anti-szegregációs szakmai tevékenysége: 
Képesség-kibontakoztató program indítása a 2003/2004-es tanévtől 1. és 5. évfolyamon felmenő 
rendszerben. A 2006/2007es tanévben az OOIH-val kötött együttműködési megállapodás 
keretében az intézmény szakértői segítséget kapott. Normatíva igénylésére az intézmény a HHH 
arány miatt nem volt jogosult. 
Az iskola önismereti, pályaorientációs, jövőképalkotó, kommunikációs foglalkozásokat szervez a 
tanulók számára. 
Hét szakkör működik az intézményben. 
Emelt óraszámban tanított tantárgyak: matematika, id. nyelv, számítástechnika. 
2008. május 5-étől indult 3 csoportban heti 1 órában a lovári nyelv oktatása. 
A fenntartó az intézmény vonatkozásában pályázni kíván a 9/2008. (III. 9.) OKM rendelet „ 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés szervezésé”-nek támogatására. 
4.3.6.2.3. Hangya út-Tücsök út-Újszászi út-Seregély út 

A városrész egészének mutatói valamennyi kategóriában a városi átlag alatt maradnak, azaz a 
városrész helyzete/állapota Szolnokon belül kedvezőtlennek mondható. Népessége a városi 
átlagnál idősebb, magasabb a 60 éven felüliek és alacsonyabb a 14 éven aluliak aránya. 
Leginkább azonban az iskolázottsági szint marad el a várositól: a csak általános iskolát végzettek 
aránya a városinak másfélszerese, a diplomásoké a városi átlag felét sem éri el.  A foglalkoztatott 
nélkül élő háztartások aránya is magasabb, mint Szolnok egészében. A városrészen belüli 
részterületek között igen nagy különbség mutatkozik, de még a legjobb körzet adatai is 
rosszabbak a városi átlagnál.  

Legkedvezőtlenebbek a Hangya és Tücsök utcában élő cigány/roma lakosság adatai, de az egész 
Meggyesi telep eléri, sőt meghaladja a szociális rehabilitációra jogosultság küszöbértékeit annak 
ellenére, hogy a jobb helyzetben levő Seregély és Zöldfa utca társadalma a mutatókat javítja.  

A Tücsök és Hangya utca (24-24) összesen 48 önkormányzati bérlakásból álló terület, ahol (87-
86) 173 fő lakik. Ezen lakásállomány állapota messze meghaladja a többi telepszerű 
környezetben lévő lakásokét. A terület közterületi részei szilárd útburkolattal ellátottak, a 
közművek a csatornarendszer kivételével kiépítettek. A telepen élők közül Rendszeres szociális 
segélyben 12 fő, Lakásfenntartási támogatásban 4 fő, és Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben 53 fő részesül. Az említett területi különbségeket jól példázzák a teleppel 
szomszédos utca hasonló népességi adatai melletti (154 fő) szociális segélyezési mutatói. A 



Seregély utcában élők közül Rendszeres szociális segélyben 1 fő, és Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben 4 fő részesül. 

Ennek tükrében a Hangya-Tücsök úti telep beintegrálása a Meggyesi telepbe, és a fizikai 
szegregáció megszűntetése az elsődleges fejlesztési cél, így a városfejlesztési stratégia a Hangya 
utcában Kulturális - Közösségi Ház építését, és a közműellátás fejlesztését tartalmazza.  

Ezen túl a gazdaságfejlesztéssel és a volt Thököly úti laktanya rehabilitációjával a helyben 
foglalkoztatottság lehetősége jelentősen megnő majd, sok új munkahely jön létre, a vasútterületen 
tervezett logisztikai fejlesztéseknél várhatóan az alacsonyan iskolázott népesség egy része is 
munkát találhat.  
Az alacsony státuszú lakosok foglakoztatásának javítása érdekében a város a megrendelésekre 
pályázókkal szemben elvárásként támasztja a célcsoporthoz tartozók foglakoztatásának vállalását. 

A laktanyaterület nagyrészt intézményi - eseménytér, kereskedelem - hasznosítása egyben a 
területi ellátottság, szolgáltatások kínálatát is bővíti. Az új útépítésekkel a terület városi 
úthálózatba bekapcsoltsága is sokat javul. Így a Ny-i városrészben nem a telepfelszámolás, 
hanem a környezetbe illesztés, a terület színvonalának javítása és a társadalmi integráció a cél. 
Jelentős, összességében mintegy 480-500 fős cigány/roma népesség lakik a területtel határos 
Pletykafaluban (Hajnóczy, Kőműves, Gólya u.) és Partoskápolnán (Káka, Nyíl, Pajzs, Sás u.) is. 
Arányuk a körzet össz-népességéhez (3 361 fő) viszonyítva (14,4 %) azonban sokkal 
alacsonyabb, mint a Meggyesi telep környékén (70 %, a Hangya-Tücsök utcákban 100 % körül). 

A városrészben négy óvoda, és két általános iskola található. 
Csemetekert Óvoda (Vércse út 11.) Gyermekek száma 67. A HH/HHH gyermekek aránya 0%. 
Százszorszép Óvoda (Czakó E. út  2.) Gyermekek száma 85. A HH gyermekek aránya 28%, 
HHH gyermek nincs. 
Szivárvány Óvoda (Aranyi S. út 1/b.) Gyermekek száma164. A HH gyermekek aránya 20%, 
HHH gyermek nincs. 
Zengő Óvoda (Czakó E. út 4/6.) Gyermekek száma 197. A HH gyermekek aránya 10%, HHH 
gyermek nincs. 
Széchenyi körúti Általános Iskola, Sportiskola, és Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény 
Az intézménynek a 2007/2008-as tanévtől nincs beiskolázási körzete, mivel közoktatási típusú 
sportiskolai feladatokat lát el. A tanulók nagy része a Széchenyi városrészből kerül ki. Az utóbbi 
években két párhuzamos első osztályt indítottak. A 2007. október 1-jei statisztikai adatok alapján 
az iskola összlétszáma 474 fő. 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
A 2005/2006-os tanévben összevonásra került két iskola, amelyek egy épületben működtek, 
Szent-Györgyi A. Általános Iskola néven. Ma ez a város legnagyobb létszámú iskolája. Az elmúlt 
két tanévben négy párhuzamos első osztály indult. Tanulók száma 843 fő. 227 a HH, és 92 a 
HHH tanulók száma. Emelt szintű tagozaton tanul 51 HH, és 12 HHH gyermek.                                              
A 2007 /2008-as tanévben 10 leendő első osztályost vittek el az iskolából, és 9-et íratattak be más 
iskola körzetéből. A 2008/2009-es tanévben  86 gyermeket írattak be, ebből 12 fő, 13,9% HHH. 
A fenntartó az intézmény vonatkozásában pályázni kíván a 9/2008. (III. 9.) OKM rendelet 
„Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés szervezésé”-nek támogatására. 
4.3.6.2.4. Szántó krt.-Vas Gereben út-Száva út- Berzsenyi D.út 
A belvárosnak ez az a városrésze, melynek lakásszáma és lakónépessége a 2001-es népszámlálás 
óta enyhén nőtt, és amely a csökkenő szolnoki népesség figyelembe vételével a terület relatív 
vonzerejét tükrözi. A felsőfokú végzettséggel rendelkező aktív korúak nagyságrendje 21,6 %, 



amely mellett a legfeljebb általános iskolai végzettségűek népesség aránya 16,2 %. A rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya 36 %, melyen belül az alacsony iskolai 
végzettségű jövedelem nélküliek aránya a szegregált területrészek között kedvezőnek mondható 
11 %. 
A városrészen belüli részterületek teljes mértékben különböznek. A népességi súlypontot a 
családi házas területek képviselik, melyek között elenyésző mértékben találhatóak alacsony 
komfortfokozatú lakások. 
A terület a 2001-es népszámlálás óta teljességgel átstruktúrálódott. A deprivált, városszövetbe 
ágyazódott szegregált területrész megnyitásával és a Csokonai - Thököly utak gyűjtő úttal történő 
átkötése lehetővé tette a terület gyors bekapcsolását a belváros szerkezetébe. A nyitással együtt 
megtörtént a terület közműfejlesztése és területrendezése, melynek nyomán önkormányzati 
telekvásárlások, kisajátítások történtek.  
A terület arculat és funkcióváltása is megtörtént. A területen található ingatlanok értéke 
jelentősen emelkedett, amely nagyban segítette a korábban itt élők mobilizációs lehetőségeit és 
hitelképességét. Ennek hatására a lakóingatlanok jelentős része felújításra és fejlesztésre került, 
mely az itt élők számára jelentős életkörülmény javulást hozott. A szolgáltatások elérésének 
színvonala is jelentősen emelkedett, hiszen a területre számos vállalkozás és szolgáltatatói 
beruházás (LIDL áruház, Mc Donalds, Autószalon, kis- és középvállalkozás) költözött. Ezen 
területen jelenleg 7 önkormányzati lakás található. A beavatkozással elért életkörülményi javulást 
tükrözik a szociális segélyezési adatok is. A Szántó krt.-on lakó 1337 főből Rendszeres szociális 
segélyben 15 fő, Lakásfenntartási támogatásban 16 fő és Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben 40 fő, A Száva úton lakó 119 főből Rendszeres szociális segélyben 6 fő és 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 21 fő részesül. A Vas Gereben úton lakó 103 főből 
segélyezett nincs.  
A szegregátumot magába foglaló területen két körzetes óvoda, és egy általános iskola van. 
Tesz- Vesz Óvoda (Károly R. u.11.) Gyermekek száma 46. A 33 HH gyermekből 21 fő, 46% 

HHH. 
Hold Úti Óvoda ( Hold út 18.) Gyermekek száma 104 fő, a 8 fő HH gyermekből 1 fő HHH, 1%. 
Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
Tanulók száma 334 fő. 147 HH tanulóból 54 a HHH, ez 16, 2%. Az utóbbi két tanévben az 
intézményben 1 első osztály indult. A 2008/2009-es tanévre az intézménybe 19 főt írattak be, 
ebből 4 fő HHH, ez 21%. 
A fenntartó az intézmény vonatkozásában pályázni kíván a 9/2008. (III. 9.) OKM rendelet 
„Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés szervezésé”-nek támogatására. 
4.3.6.2.5. Üteg út-Üteg mellékköz 

A nyugati városrészben a felsőfokú képesítéssel rendelkezők aránya nagyban elmarad a városi 
szint alatt, ugyanakkor, a korstruktúrából adódóan is, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 
jóval meghaladja az átlagos szintet, majdnem eléri az 50 %-ot. A városrészen belüli területi 
különbségek is igen nagyok. Legjobb jellemzői a családi házas területnek vannak, annak ellenére, 
hogy itt a legidősebb a lakosság (32,5 % volt már 2001-ben is a 60 éven felüliek aránya), de a 
városrészen belül itt a legmagasabb a képzettségi szint, és a foglalkoztatási mutatók nagy része is 
kedvezőbb az átlagnál.  

Ennek épp az ellenkezője mondható el a laktanyák környékéről, ahol a korstruktúra csak 
valamivel jobb: a gyerekarány eléri ugyan a szolnoki szintet, de az idősek aránya itt is magas. A 
képzettségi szint azonban rendkívül gyenge, csak általános iskolát (vagy még azt sem) végzett a 



lakók több mint 34 %-a, a diplomások aránya alig haladja meg a városi érték felét. Ennek 
megfelelően a foglalkoztatással kapcsolatos mutatók is rosszak.  

A területen a Tüzér és Üteg utca valamint a Búzavirág utca környékén magas a cigány/roma 
lakosság aránya, a 2.2-2.3 körzetekben 23 % körül alakul. Összességében az Alcsi városrészben a 
cigányok/romák becsült létszáma 800-850 fő körül van.  

A szegregáció szempontjából kritikus terület az Üteg és Tüzér utca, melyen belül önkormányzati 
tulajdonú bérlakás nem található. Ezen perifériás területen az Üteg utcában 142 fő lakik, melyből 
Rendszeres szociális segélyben 6 fő, lakásfenntartási támogatásban 1 fő és Rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 61 fő részesül. A Tüzér utca lakossága 12 fő, köztük szociális 
támogatott nincs. utca, melyen belül önkorméikus terület az Üteg és Tüzér utca, melyen belül 
önkorményzati s segélyben 6 fő és Rendszeres gy  

A szegregáció további mélyülésének megakadályozása és az ott élők életkörülményeinek 
fejlesztése érdekében az alábbi intézkedéseket tervezzük: 

 Ssz.  Tervezett feladat  Felelős  határidő  forrás 

 1.  A lakókörnyezetben élők bevonása a 
munkaerő-piaci menedzser program 
képzéseibe, támogatott foglalkoztatási 
programokba  

 Szolnok MJV Ph. 
Humán Igazgatóság, 
munkaerő-piaci 
menedzserei 

 2008-2010.  Pályázati forrás, 
munkaügyi 
központi 
támogatások 

 2.   A lakók közül a leginkább mobilizálható 
réteg felkészítése, életvezetési fejlesztése 
az integrált környezeti elhelyezésre. 
Ennek érdekében a családsegítés 
keretében munkacsoportot hozunk létre. 

 SZKTT. Humán 
Szolgáltató Központ 

 2008-2013.  Intézményi 
költségvetés 

 3.  A város által létrehozott otthon-teremtési 
alapok tervezésénél, a fiatalok 
lakásvásárlási támogatásában kiemelten 
vesszük figyelembe a szegregált 
lakókörnyezetből a város más integrált 
területére költözök támogatási igényét. 

 Szolnok MJV. Ph. 
Szociális 
Támogatások 
Osztálya 

 2008-tól 
folyamatosan 

 Mindenkori 
önkormányzati 
költségvetés 

 4.  A telepi szociális munkások és a CKÖ 
közösségfejlesztői segítő 
együttműködésével közösségfejlesztési 
programok elindítása. 

 SZKTT. Humán 
Szolgáltató Központ 

 2009. január 1.  Intézményi 
költségvetés 

 5.  Csoportos programok megvalósítása 
cigány/roma személyek számára (női 
esélyegyenlőségi, foglalkoztatási 
esélynövelő program, felzárkóztató 
program, identitás-klub, stb. 

 SZKTT. Humán 
Szolgáltató Központ 

 2009. január 1.  Intézményi 
költségvetés 

 6.  Gyermekjóléti Szolgálat és családsegítés 
kihelyezett ügyfélfogadása a területen 

 SZKTT. Humán 
Szolgáltató Központ 

 2009. január 1.  Intézményi 
költségvetés 

 7.   A korai beavatkozást középpontba 
helyező Biztos Kezdet program a 
leghátrányosabb helyzetű térségekben 

 SZKTT. Humán 
Szolgáltató Központ 

 2009. január 1.  Eu pályázat 
(TÁMOP 5.2.2.   



(végrehajtása a lakókörnyezetben) 

A laktanyák fejlesztésének, funkcióváltásának anti-szegregációs hatásai várhatók: javul a terület 
ellátása, közlekedési kapcsolatai, közművesítettsége, gazdasági szerepe, ennek következtében 
felértékelődésére lehet számítani. A Mester utcai laktanya területén - a piaci értékesítésű 
lakóparkok mellett - szociális lakásépítés (40 db új szociális bérlakás) is tervbe van véve.  

A lakókörnyezettel való elégedettség a családi-házas területen a legmagasabb, itt a lakosság 
kevesebb, mint egyharmada gondolkodna csak elkötözésről. A legkedvezőtlenebb a Verseghy 
úttól D-re eső terület, a Mester utca és a volt laktanyák környéke, ahol az elköltözési szándék a 
90 %-hoz közelít. Ebben nem kis szerepet játszhatnak a Tüzér és Üteg utcák környéki rossz 
lakásviszonyok (a 2.3. körzet 22,1 %-os alacsony komfortfokozatú lakásállománya.)  
A szegregátumot magába foglaló terület körzetében egy óvoda, és egy általános iskola van. 
Rózsa úti Óvoda  
Fiumei Úti Általános Iskola 
Tanulók száma 620 fő. 58 fő HH, ebből 44 HHH, ez 7,1 %. A 2008/2009-es tanévre73 tanulót 
írattak be, ebből 5 fő, 6,8% HHH. 
A fenntartó az intézmény vonatkozásában pályázni kíván a 9/2008. (III. 9.) OKM rendelet 
„Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés szervezésé”-nek támogatására. 
4.3.6.3. A fogyatékossággal élők helyzete 

A városban élő fogyatékos emberek létszámára és fogyatékosságuk mértékére megbízható 
statisztikai adat nem áll rendelkezésre. Szolnok városban a Magyar Államkincstár adatai alapján 
a fogyatékossági támogatásban 371 fő részesül. Ettől jelentősen eltér a fogyatékosokkal 
foglalkozó civil szervezetek, egyesületek (Vakok és Gyengénlátók-, Siketek és Nagyothallók-, 
Szellemi Fogyatékosok-, Mozgássérültek egyesületei/szervezetei) nyilvántartása, mely szerint a 
szolnoki lakosságból összesen 2012 fő rendelkezik valamilyen fogyatékossággal. A nagyfokú 
eltérés abból eredhet, hogy a szigorú jogszabályi előírás szerint fogyatékossági támogatás csak 
súlyos esetben adható. 
A veleszületett fogyatékossággal élő személyeken túl az egyes fogyatékossági csoportokban 
különböző mértékben kell számolni a betegségből, balesetből szerzett fogyatékosság miatt 
akadályozott személyekkel is. A fogyatékos népesség demográfiai összetétele a városi átlagtól 
jelentősen eltér: közöttük magasabb az időskorúak aránya az életkor előrehaladtával betegség 
vagy baleset következtében fogyatékossá válás következményeként. Az időskori diabetes 
problémák miatt a látásfogyatékosok száma, a balesetek miatt pedig a mozgássérültek köre 
gyarapszik. 

A fogyatékos személyek 11 %-a valamilyen speciális általános iskolában végezte tanulmányait. A 
mozgássérültek többnyire általános iskolánál magasabb végzettséggel rendelkeznek, alacsonyabb 
a magasabban kvalifikáltak aránya a vakok és a hallássérültek között. A fogyatékosok iskolai 
végzettsége összességében azonban lényegesen elmarad a városi össznépesség átlagától. 
Munkavállalási esélyeik emiatt is rendkívül kedvezőtlenek. Míg az összlakosság gazdasági 
aktivitása 2001-ben 43,6 % volt, a fogyatékosoké mindössze 16,6 %.  

A fogyatékos személyek 16 %-a egyedül, vagy más fogyatékos személlyel közös háztartásban él, 
23 % lakik nem fogyatékos személlyel másodmagával; 49 % három vagy annál nagyobb 
létszámú háztartásban (családban) élők aránya. 12 % intézeti lakos. 

4.3.6.4. A közoktatás és az antiszegregáció viszonya 



A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében valamennyi szolnoki oktatási 
intézmény elkészítette esélyegyenlőségi tervét. 

Óvodák 
  

 I.sz Óvoda   II.sz. Óvoda   III. sz. Óvoda   IV. sz Óvoda 

 SNI  
  15 fő   4 fő   4 fő   21 fő 

Az ingyenes és a kedvezményes étkezés biztosításával általánossá vált 3 éves korban történő 
óvodába kerülés és a rendszeres óvodába járás. 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. A gyógypedagógiai (konduktív) ellátás a IV. sz. Óvodai igazgatóság keretei között 
folyik, ahol a kistérségi a kistérségi igényeket is ki tudják elégíteni, mivel kihasználatlan 
férőhely-kapacitással rendelkezik. Az etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek nevelése a város 
óvodáiban integráltan történik, egy intézmény kivételével (Csallóköz úti óvoda), melynek 
összetétele egyre inkább a spontán szegregáció irányába mutat a lakóterületi elhelyezkedés 
következtében. Az intézmény által kidolgozott és a kisebbségi önkormányzat által is jóváhagyott 
speciális program szerinti nevelés eredményesen szolgálja az etnikai kisebbség érdekeit. 

Általános iskolák 
 INTÉZMÉNY  Tanulói 

létszám 
1-4 oszt. 

 Tanulói 
létszám 
5-8 oszt. 

 Tanulói 
létszám 
összesen 

 SNI 
1-4 
oszt. 

 SNI 
5-8 
oszt. 

 SNI 
összesen  Bejárók 

1-4 
oszt. 

 Bejárók 
5-8 
oszt. 

 Bejáró 
összes 

 Belvárosi ált isk.   206
  251   457   11   13   24   6   8   14

 Fiumei úti ált isk.   300
  346   646   14   17   31   22   50   72

 II. Rákóczi F.  
   ált isk. 

  243
  252   495   8   10   18   17   18   35

 Kassai úti ált isk.   245
  255   500   4   8   12   5   16   21

 Kodály Z. ált isk.   336
  447   783   23   29   52   20   44   64

 Kőrösi Cs. S. ált isk.    288
  420   708   18   9   27   32   56   88

 Mátyás K. ált isk.   164
  258   422   31   43   74   12   36   48

 Szandaszőlősi  
   ált isk. 

  350
  379   729   16   23   39   18   19   37

 Szent-Gy. A. ált isk.   412
  508   920   59   61   120   10   27   37

 Széchenyi I. G.  
  és ált isk. 

  49
  99   148   2   9   11   1   8   9



 Széchenyi Krt-i  
    ált isk. 

  207
  322   529   11   28   39   6   18   24

 Újvárosi ált isk.   143
  132   275   27   22   49   2   10   12

 ÖSSZESEN   2943
  3669   6612

224 272
  496   151   310   461

Valamennyi oktatási intézményben integráltan látják el a sajátos nevelési igényű (dyslexia, 
dysgraphia, dyscalculia) tanulókat, akik ellátásához az önkormányzat 273 tanuló részére 230 
többletórát biztosít. A Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálatnál a munkát koordináló fejlesztő 
pedagógus alkalmazására nyílt lehetőség.  

A gyógypedagógiai ellátást biztosító Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola továbbra 
is szegregáltan látja el az értelmileg sérült tanulókat. Létrejött az autistákat nevelő csoport is. A 
szakiskolai osztályok belépésével 250 fő körüli az iskola tanulólétszáma.  

Gyermek- és ifjúságvédelem: valamennyi általános iskolában fél-állású gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelős alkalmazására van lehetőség. 

Kollégiumi ellátás 
Az utóbbi évek gazdasági, társadalmi változásai következtében a hátrányos helyzetű illetve 
halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok száma nem csökken. A kollégium olyan szervezeti és 
módszerbeli megoldásokat alkalmaz, amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, 
felkészültségi, neveltségi különbözőségeket csökkenteni képes. A Városi Kollégium 945 tanuló 
elhelyezését, nevelését biztosítja öt tagintézményben. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámának alakulása 
 Tanév 

 Hátrányos helyzetű 
tanulók 

 Halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók 

 Összesen  Egy csoportra jutó 
átlaglétszám 

 2003/2004   389 fő
  5 fő   394 fő   11 fő

 2004/2005   363 fő
  23 fő   386 fő   10 fő

Egyedi térítési díjtámogatás 
Egyedi térítési díjtámogatás állapítható meg - az 56/1995.(XII.22.) KR. rendelet szerint - annak a 
gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, azaz 2008. évben a 42 750 Ft-ot. 
A kedvezmény mértéke a normatív kedvezménnyel csökkentett intézményi térítési díj  
a) 50%-a, ha a család egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkor összegét nem 
haladja meg, 

b) 25%-a, ha a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, de nem haladja meg annak 150%-át. 

Az önkormányzat által biztosított egyedi térítési díjtámogatásban részesülők számának alakulása 
a megelőző öt évben: 

 Év  Támogatott családok száma  Támogatott gyermekek száma 

 2003.  883  1400 



 2004.  704  864 

 2005.  434  488 

 2006.  562  660 

 2007.  759  891 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési 
Tervének végrehajtásához pályázatot kíván benyújtani a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében az Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására. (TAMOP-3. 3. 2. / 08 / 
2). 
Fő célok: 
A város ösztönzi az Arany János Tehetséggondozó Programra való felkészítést az általános 
iskolákban, és valamennyi, a programba jelentkező gyermeket támogat.  
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, hangsúlyozottan a cigány/roma gyerekek iskolák 
közötti, és iskolán belüli szegregációjának csökkentése, a tanulói arányok kiegyenlítése 
érdekében tervezett beavatkozások támogatása révén. 
Indikátor: Csökken az aránytalanság az iskolákban a HH és HHH gyermekek tekintetében, 
középtávon ez a csökkenés közelíti a törvényi elvárást, felmenő rendszerben teljesítve azt. 
Hosszú távon az iskolák HH/HHH aránya kiegyenlítődik. 
A halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten cigány/roma gyerekek minél nagyobb arányban 
részesüljenek az óvodai nevelésből és a korai fejlesztést szolgáló támogatásokból.  
Ennek érdekében feladat a pontos nyilvántartás megteremtése és karbantartása az óvodából 
lemorzsolódott gyerekekről. Eljárásrend kidolgozása arra vonatkozóan, hogy a 3. életévüket 
betöltött óvodába nem járó HHH gyermekek óvodáztatása megvalósuljon. A szegregált 
lakóterületeken a „Biztos kezdet” program bevezetése.  
Indikátor: A beíratott HHH-s gyermekek száma nő az óvodákban, a lemorzsolódási mutatók 
javulnak. Hosszú távon a beíratott HHH-s gyermekek száma az óvodákban 90%-osan lefedi az 
adott populációt. 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogató módszertanok 
alkalmazása a közoktatási intézményekben. 
A kompetencia- alapú módszertani anyagok beszerzése, és a pedagógusok felkészítése a HH/ 
HHH tanulók hatékony oktatására, nevelésére az Akciótervben megfogalmazásra került. A 
továbbképzések tervezése, szervezése az OOIH-val együttműködve történik. A meghatározott 
feladatok forrásainak megteremtése az önkormányzat pályázatot nyújt be TAMOP 3.3.2.-re. 
Indikátorok: A kompetencia-mérések eredményei, a továbbtanulási, és lemorzsolódási mutatók 
javulnak. Közép- és hosszú távon kimutathatóan a HHH tanulók körében is 4-5%-kal. 
Az érettségit adó középfokú oktatási formákban, valamint a minőségi szakképzésben 
továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a nem halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók közötti aránykülönbség csökkentése. 
Ösztönözni kell az intézményeket az „Útravaló programban” való részvételre, és a programban 
részt vevők nyomon követését biztosítani kell.   
Ösztönzi kell az iskolákat hogy, jelentkezzenek az  Arany János Tehetséggondozó programra, és 
Szakiskolai programra.  
Indikátorok: A programot megismerik az intézmények, hosszú távon bővül az intézmények 
köre. 
 Beavatkozás tipusa  Forrás  Időbeni ütemezés  Felelős  Határidő 
 Csallóköz úti óvoda 

felújítása, 
  
 

  
 

  
Polgármester 

  
 



eszközellátottság 
színvonalának 

emelése 

TÁMOP 3.3.2./08/2 2008. Oktatási Bizottság
Intézményvezető 

folyamatos 

 Óvodai spontán 
szegregáció 
megelőzése, 

kommunikációs terv 
készítés 

  
Önkormányzati 
humánerőforrás 

  
 

2008. 

  
 
Polgármester, 
alpolgármester 

  
 

2009.03.31. 

 Nem önkormányzati 
intézményekkel 
együttműködés 

kialakítása a 
HH/HHH arányok 

érvényesítésére 

  
 
 

  
 

2008. 

  
 
Polgármester, 
alpolgármester 

  
 

2008.12.31. 

 HHH gyermekek 
iskolán belüli és 
iskolák közötti 

szegregációjának 
megszüntetése 

  
 

  
 

2008. - 2009. 

  
Polgármester, 
alpolgármester 

  
 

2009. 03.31. 

 3. életévüket 
betöltött gyerekek 
óvodáztatásának 

realizálása, 
szegregált 

területeken a „Biztos 
kezdet” program 

bevezetése 

  
 
 

költségvetés 

  
 
 

2008. 
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Alpolgármester, 
jegyző, 
Intézményvezetők, 
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CKÖ 
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 Kompetencia alapú 
módszertani 

anyagok beszerzése, 
pedagógus képzés 

  
 

TÁMOP 3.3.2. 

  
 

2008. 

  
Polgármester, 
Alpolgármester, 
Intézményvezetők 

  
 

folyamatos 

 „Útravaló” és 
„Arany János 

tehetséggondozó” 
programok 

népszerűsítése, a 
résztvevők 

teljesítmény 
követése, nyomon 

követés 

    
 
 
 

2008. 

  
 
 
Polgármester, 
Alpolgármester, 
Intézményvezetők 

  
 
 

Folyamatos 

Szolnok MJV mindent elkövet annak érdekében, hogy minél több halmozottan hátrányos 
helyzetű tanuló részesülhessen minőségi középfokú oktatásba. Ennek érdekében a város ösztönzi 
az iskolákat, hogy jelentkezzenek az Arany János Tehetséggondozó Programra, és Szakiskolai 
programra.  
Ez alapján a fenntartó az alábbi tevékenységi körökre pályázik. 

iskolai szegregáció csökkentése 
beiskolázási körzetek átalakításához szükséges felmérések és beavatkozások támogatása 
mobilitási támogatások 
tanulóbarát iskolai környezet kialakítása 
funkcióváltás megalapozásához szükséges előkészítő feladatok elvégzése 
közoktatási, közösségi feladatokhoz kötődő, a halmozottan hátrányos helyzetűek 

esélyegyenlőségét biztosítófejlesztések támogatása 



A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minőségi oktatáshoz való hozzáférésének 
támogatása  

eszközfejlesztés 
tanulóbarát iskolai környezet kialakítása 
mobilitás támogatása 
Komplex felülvizsgálati, visszahelyezési programok magas sajátos nevelési igényű 

gyermek-, tanulóaránnyal rendelkező településeken 
Segítő-szakemberek, logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus alkalmazása 
integrációt támogató módszertan adaptációja, intézményi pedagógiai program átdolgozása, 

fenntartói, társadalmi környezet érzékenyítése 
prevenciós tevékenységek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára 
vizsgáló kapacitás biztosítása szakértői listáról 
visszahelyező, mentoráló programok 
fejlesztési programok, szakmai mentorálás 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai (3 éves kortól történő) 

óvodáztatását biztosító szakmai programok működtetése 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai szervezett beóvodázásának és az óvodai 

hiányzások megszüntetésének elősegítése 
nyitott óvodai programok működtetése 
óvodai programkínálat bővítése 
egészségügyi és szociális szolgáltatók és az óvodák szakmai együttműködésének 

megteremtése 
a megteremtett óvoda-iskola átmenetet támogató szakmai együttműködések erősítése 
Érettségit adó középfokú oktatási intézményben, illetve minőségi szakképzést biztosító 

szakiskolában történő továbbképzési utak megerősítése 
felvételire való felkészítés 
pályaorientációs tevékenységek 
célcsoport felvételire való felkészülését támogató tananyag, segédeszköz beszerzésének 

támogatása 
sajátos nevelési igényűvé minősített tanulókat kibocsátó alap és középfokú oktatási 

intézmények együttműködésének erősítése 
Horizontálisan minden fejlesztéshez kötelezően kapcsolódó tevékenységek 

általános iskolák módszertani adaptációja 
óvodák módszertani adaptációja 
középiskolák módszertani adaptációja 
fenntartói, társadalmi környezet érzékenyítése  

4.3.6.5. A nők esélyegyenlősége 

Szolnok város 2005. decemberi adatai szerint a városban a munkanélküliek 51,3 %-a volt nő, 
azaz a nők foglalkoztatási lehetőségei valamivel kedvezőtlenebbek, mint a férfiaké. Aggodalomra 
ad okot azonban az, hogy a 180 napon túli tartósan munkanélkülieknek már 55,0%-a volt nő, 
azaz a nők újra elhelyezkedése  nehezebb. Így a munkaerő piacról való végleges kiesésük 
veszélye magas.  
Az IVS további gazdasági területek megnyitásával, a vállalkozók Szolnokra vonzásának 
lehetőségét megteremti, ezáltal a munkahelyek számának emelkedése prognosztizálható. Ahhoz, 
hogy ezen belül a női foglalkoztatás javítása erőteljesebb lehessen, javasolható, hogy a város a 



női munkaerőt igénylő vállalkozók betelepedését kedvezményekkel - adócsökkentés, tervalku - 
ösztönözze.  
Ugyancsak a női foglalkoztatottság, a gyesről visszatérők munkaerő piaci helyzetének javításához 
járulna hozzá - az intézményellátásnál már említett - bölcsődei kapacitásbővítés, a jelenlegi 
bölcsődei túlzsúfoltság (460 férőhelyre beírt gyermekek magas (632!) száma) megszűntetése, 
további kapacitás létrehozása. 

4.3.6.6. Anti-szegregációs program 
A város anti-szegregációs helyzetértékelésében szereplő szegregált és a szegregációs 
küszöbértékhez közelítő területein a gazdasági és társadalmi problémák egymást erősítő komplex 
rendszere van jelen. A problémák hátterében több tényező áll. Egyik az alacsony iskolai 
végzettség és a tartós munkanélküliség, valamint a munkakeresés feladásából adódó inaktivitás. 
A rossz foglalkoztathatóság a megélhetést biztosító rendszeres munkajövedelem hiányát okozza, 
így az érintettek kiszolgáltatott helyzetben, rossz anyagi körülmények között élnek. 
A szegregált és szegregálódó városrészekben nagy arányban élnek iskoláskorú és fiatalabb 
gyerekek, akik fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges anyagi feltételek a legtöbb családban 
nem állnak rendelkezésre. Kiskorúak esetében komoly lépéseket szükséges ezért tenni az 
egészséges fizikai, értelmi és érzelmi fejlődéshez szükséges alapvető feltételek biztosítása 
érdekében. A telepszerű környezet és ingerszegény szociokultuárlis háttér a későbbiekben 
komoly lemaradást és szocializációs problémákat okozhat a gyerekek közoktatási rendszerbe 
történő  beilleszkedése során. Alapvetően befolyásolhatja későbbi teljesítményüket, ezért 
elengedhetetlen a szociokulturális hátrányok leküzdésére irányuló korai fejlesztés és a jó 
minőségű, a gyerekek problémáit kompenzálni tudó óvodai ellátás biztosítása. 
Több külföldi és hazai példa is igazolja, hogy az integrált oktatás pozitívan hat a 
szociokultúrálisan hátrányos helyzetű iskolás gyerekek teljesítményére és szocializációjára. Ezért 
biztosítani kell, illetve ahol már megtörtént, ott fenn kell tartani a szegregált és szegregálódó 
városrészekben élő tanköteles gyerekek integrált oktatásban való részvételét. Elengedhetetlen a 
telepeken és szegregált környezetben élő gyerekek iskolai előmenetelének kiemelt figyelemmel 
kísérése és támogatása, az őket integráltan oktató intézmények és az oktatási módszerek 
folyamatos fejlesztése. Programszerűen kell kutatni és gondozni a tehetséges gyerekeket, akik 
előmenetelükkel, sikereikkel és hosszabb távon sikeres életútjukkal mintaként szolgálhatnak a 
halmozott hátrányokkal élők számára. 
A gyerekek oktatásban megfigyelt teljesítményét, sikerét nagyban meghatározza a támogató 
családi háttér és a tanuláshoz szükséges feltételek megléte, illetve azok hiánya. A Gyerekjóléti 
Szolgálatnak és a gyerekeket nevelő oktatási intézményeknek együtt kell működniük, hogy a 
tanulók számára megfelelő körülmények legyenek biztosítva a tanuláshoz (nyugodt környezet, 
motiváló és a tanulás fontosságát elismerő közeg), ezért a Családsegítő és a Gyerekjóléti 
Szolgálatra komoly szerep hárul a támogató családi közeg kialakításában. Amennyiben a tanulást, 
fejlődést biztosító családi környezet kialakítása nem lehetséges, alternatív megoldásokat - pl: 
napközi-ellátás, tanodák, mentorok - kell biztosítani. 
Cél, hogy az általános iskolát elvégzők minél nagyobb arányban tanulhassanak tovább, lehetőleg 
érettségit, vagy piacképes szakmát adó intézményekben. A továbbtanulás gyakran vállalhatatlan 
anyagi terheket jelent a családoknak, ezért egyszerre kell a továbbtanulást támogató családi háttér 
megteremtésén, a gyerekekben a tovább tanulás iránti motiváció kialakításán és fenntartásán 
dolgozni - pedagógusoknak és támogató szolgálatoknak egyaránt - valamint megteremteni a 
továbbtanulás anyagi feltételeit támogatásokkal, ösztöndíjakkal, családtámogatási rendszerekkel. 



A telepen, szegregált környezetben vagy szegregálódó településrészben lakó családok néhány 
százra tehető száma lehetőséget biztosít az egyénre szabott szolgáltatások, eszközök kialakítására 
és alkalmazására. A támogatásokat azonban a családtagok jövedelemtermelő képességének, 
önbecsülésének és egészségi állapotának javítását is biztosító fejlesztő programokkal szükséges 
kombinálni. 
Kiemelt szempont a családfenntartók, a család munkaképes korú tagjai jövedelemtermelő 
képességének, foglalkoztathatóságának megtartása és fejlesztése. A foglalkoztathatóság 
megteremtése egyszerre történhet az alapvető képességek, kompetenciák fejlesztésével és a 
munkaerő-piaci tapasztalatszerzés segítésével, támogatott foglalkoztatással. Kerülendő a 
megbélyegző és a foglalkoztathatóságot ténylegesen nem javító közmunkaprogramok 
alkalmazása, inkább az inaktívak  általános képességfejlesztésére, egyéni képességeinek és 
érdeklődésének megfelelő szaktudáshoz juttatására, majd megfelelő környezetben történő 
foglalkoztatására kell irányulnia a szociális és munkaügyi ellátó rendszer eszközeit együttesen 
alkalmazó, az intézményrendszerek együttműködésében megvalósuló projekteknek. 
A cigány/roma kisebbség halmozottan hátrányos helyzetű, inaktív csoportja a hagyományos 
munkaügyi segítő módszerekkel nem vagy csak nehezen érhető el, ezért integrálásuk a munkaerő 
piacra alacsony hatékonyságú. 

Szükséges ezen társadalmi csoport helyzetének javítása céljából új, kiemelten a cigány/roma 
kisebbség kulturális szokásrendszerét figyelembe vevő, és mentális helyzetére építő új 
munkastílus, munkamódszer kialakítására. 

Szolnok város lakosságának megközelítőleg 8-10 % tartozik a cigány/roma kisebbséghez, és 
közülük mintegy 15-20% halmozottan hátrányos helyzetű, mely 2-3000 főt jelent. Ezen 
társadalmi csoport körében a foglalkoztatottak aránya nem éri el a 10 %-ot. 

Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ „MUNKAERŐ-PIACI MENEDZSER” című 
munkaerő-piaci program foglalkoztatási elemének megvalósításához kapcsolódóan pályázatot írt 
ki „ MUNKAER Ő-PIACI MENEDZSER” munkaerő-piaci programban történő foglalkoztatás 
megvalósítására. 

A pályázat keretében a cigány/roma kisebbség munkaerő-piaci integrációját segítő úgynevezett 
„összekötőkre”  roma munkaerő-piaci menedzser képzésére és foglalkoztatására nyílt lehetőség 
pályázati támogatással, melyen Szolnok 2 fő foglalkoztatására sikeren pályázott. 

Alapvető feladatuk egy komplex eszközrendszer felhasználásával a Szolnok városi munkaerő-
piaci integrációt, reintegrációt célzó tevékenységek megvalósítása, a cigány munkanélküliek 
munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének segítése, illetőleg munkaerő-piaci esélyének 
növelése. 
Ennek körében különösen: 
- Foglakoztatási kezdeményezések segítése, partnerségi hálózat kialakítása, 
- Együttműködés a szociális és foglalkoztatási területen működő szervezetekkel, 
- Együttműködés a regionális munkaerő-piaci programok sikeres előkészítésénél, az ahhoz 
szükséges társadalmi egyeztetéseknél, valamint a megvalósításukban a célcsoport munkaerő-piaci 
integrációjának, esélyhátrányainak mérséklése és szocio-kulturális habilitációjuk, rehabilitációjuk 
elérése érdekében, 
- Közreműködés a települési erőforrás-térkép elkészítésében, a későbbi integrációt megalapozó 
szervezeti kapacitások és segítő hálózatok feltérképezése érdekében, 
- Partnerségi hálózat kialakítása, fejlesztése a munkaügyi központ és a szövetség tag-, és 
partnerszervezetei között, 



- A munkaügyi központok által indított munkaerő-piaci programok tervezésében, szervezésében, 
lebonyolításában történő együttműködés, 
- A hátrányos helyzetű emberek élethelyzetének javítása, integrációjának elősegítése érdekében 
végzett többoldalú önkormányzati együttműködési modelljének, módszereinek kialakításában, 
megvalósításában való közreműködés, 
- Növekvő színvonalú mentális és munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása az önkormányzat 
szociális gondoskodási körébe kerülő, munkaképes korú, nem foglalkozatott személyek számára, 
- Állásbörzék, pályaválasztási napok, speciális célcsoportok segítésére irányuló programok és 
egyéb akciók önkormányzati szerepvállalásának előkészítésében, lebonyolításában való részvétel, 
- Önkormányzati szervezésű vállalkozói fórumok előkészítése, lebonyolítása, 
- Helyi-, térségi média (PR) programok, akciók szervezése, munkaerő-piaci információk 
megjelenésének támogatása, stb. 

A munkanélküliség enyhítésében érintett és érdekelt partnerekkel történő együttműködés 
megvalósítása. 

 Együttműködő szervezet megnevezése  Együttműködés módja 
 Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központ  

 Intézményesített együttműködés, teljes körű 
munkanélküli regisztráció, személyes gondoskodás 
támogatása 

 „Munkalehetőség a jövőért” Szolnok Kht.   Közhasznú-, közcélú foglalkoztatás képzési 
programokkal történő támogatása, munkaerő-piaci 
pozícióváltás segítése 

 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán 
Szolgáltató Központ 

 Egyéni szükségletfelmérés és gondoskodás, 
családsegítés 

 Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat  Szervezeti együttműködés a célcsoport közvetlen 
elérésében, aktivizálásában, az egyes programokra 
történő mozgósítás, testre szabott akciók kidolgozása 

 JNK-Szolnok Megye Esély Szociális 
Közalapítvány Regionális Szellemi Forrásközpont 
Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Esélyek 
Háza 

 Foglalkoztatási kerekasztal stratégiai tervező, 
programalkotó munkájának esélyegyenlőségi szakmai 
támogatása. 

 Alap-, és középfokú oktatási intézmények  Pályaválasztási napok és tanácsadás helyszíni 
szervezése, tanrendbe illeszkedő motivációs tréningek 
szervezése, szakmai gyakorlati bemutatóhelyek-, 
üzemlátogatások tematikus kialakítása,   

 Szakmai Kamarák  Szakképzési rendszerben végzett kamarai aktivitás 
segítségével ösztönözni a fejlesztési pólusnak 
megfelelő új szakirányok beindítását, és a képzés 
minőségének javítását. 

 Média  Térségi média (PR) programok, akciók szervezése, 
önkormányzati „e” szolgáltatások körében 
„foglalkoztatási információs pont” kialakítása 

 Civil szervezetek  A civil szféra működési-, és program támogatásával a 
szektor erősítése, a szabad kapacitások hasznosítása, 
közösségi-, családsegítő szolgáltatások - un. gyermek-
felügyelet, tanoda, e-pont, képzési- és foglakozatási 
szolgáltatások fejlesztése, stb. - 

Indikátorok:  
A munkanélküliség enyhítésében érintett és érdekelt partnerekkel történő együttműködés 

megvalósítása, illetőleg megerősítése, negyedévenként értékelő munkaértekezletek 
megtartása, 



225 fő aktív korú, elsősorban cigány/roma munkanélküli programba történő bevonása, 
regisztrációs adatbázisba történő felvétele, 

Ebből: - 10 % képzésben vagy munkaerő-piaci szolgáltatásban vesz részt, 
- 20 % foglalkoztatást elősegítő (támogatott) program résztvevője legyen. 

A telepszerű környezetben élők helyzetének javítására olyan, tudatos és külső támogató 
segítséget is biztosító közösségfejlesztő és rehabilitációs intézkedések szükségesek, amelyek 
rendszeres és kampányszerűen kivitelezett programok keretében elősegítik a környezet-, és 
egészségtudatos gondolkodás és cselekvés kialakulását.  
Ennek érdekében a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ komplex 
segítő rendszert működtet, az egyes szolgáltatásokat, programokat, korra, nemre, etnikai 
hovatartozásra való tekintet nélkül biztosítja a szociális - mentálhigiénés - egzisztenciális 
problémákkal küzdő egyének, családok, csoportok és közösségek számára. Az intézmény 
szolgáltatásait évente 7-8 ezer ügyfél veszi igénybe, a cigány/roma célcsoport arányát nem 
mérjük, a személyiségi jogok okán. 
A cigány/roma önazonosság vállalásáról csupán a pályázati projektek kapcsán vannak pontos 
számszerű információk, mivel ott az ügyfél bevonásának feltétele, hogy a célcsoporthoz 
tartozzon, így saját maga nyilatkozik arról.  
Az intézmény szolnoki telephelyei a leginkább veszélyeztetett városrészen működnek: 

Kp-i telephely: Tallinn városrész 
Módszertani Gyermekjóléti Központ és Gyermekjóléti Szolgálat: Széchenyi városrész 
Nappali Centrum, hajléktalan személyek átmeneti szállásai, valamint kiléptető házak: Déli 

ipartelep 
(A kiléptető házak azon hajléktalan személyek részére a nyújtanak lakhatási megoldást, akik a 
személyes gondoskodás eredményeként eséllyel reintegrálhatóak a társadalomba.  A kiléptető 
házak a lakhatási feltételek biztosításán túl személyre szabott szociális ellátást is nyújtanak az 
ellátottak részére. A bejutás feltétele, hogy az ellátást igénylő lakhatása más módon (saját 
tulajdonú lakásban vagy bérleményben) ne legyen biztosítható és folyamatos és személyre 
szabott támogatással 1-1,5 éven belül képessé váljon önálló életvitelre és lakhatásának 
megoldására.) 
4.3.6.6.1. Intézményi együttműködések, kapcsolatok: 
Jelzőrendszer működtetése: A családsegítő szolgálat az 1993. évi III. tv. szerint, a 

gyermekjóléti szolgálat a 1997. évi XXXI. tv. és a 15/1998. (IV.30.) NM rend. Alapján 
működteti a jelzőrendszert. 

A fentiekben meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés, valamint 
tevékenységük összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélést 
illetve esetkonferenciát tart. Az esetmegbeszélés állandó meghívottja az érintett 
bölcsőde, óvoda munkatársa, iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a családsegítő 
szolgálat, illetve a nevelési tanácsadó munkatársa. 

A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a 
jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a 
jelzőrendszer éves működését, áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának 
valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. 

Az intézmény a drogproblémák megelőzése és kezelése érdekében a DROG KIK munkatársain 
keresztül 

Segítséget nyújt az intézményi drogstratégia kialakításához 



Segíti a különböző drog-prevenciós pályázatok elkészítését, az azokkal kapcsolatos 
információk továbbítását.  

A drog-prevenciós tevékenység segítése érdekében együttműködési szerződést kötött a 
2006/2007-ös tanévre a: Szent-Györgyi Albert Általános Iskolával, a Pálffy János 
Vegyipari és Műszeripari Szakközépiskolával, az Újvárosi Általános Iskolával. A 
2007/2008-as tanévre a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolával, a Szandaszőlősi 
Általános Iskolával, az Újvárosi Általános Iskolával, a Pálfy János Műszeripari és 
Vegyipari Szakközépiskolával. 

4.3.6.6.2. Képzési programok: 
 Képzés megnevezése  Résztvevők  Résztvevők 

száma 
 Foglalkozások 
száma 

        

 Tantestületek felkészítése  Pedagógusok  124  7

        

 Képzések: A drogproblémák kezeléséhez 
szükséges ismeretek, készségek elsajátítása. 

 Drogügyi koordinátorok,  35  1

   Eü. szakdolgozók,  24  1

 Egyéb képzések, szakmai fórumok  Kistérség nevelési-oktatási 
intézményeinek  munkatársai 
munkatársai, szociális 
munkásai 

 94  1

   Kistérségben dolgozó 
szociális munkásai 

 21  5

 Gyermek és Ifjúságvédelem elmélete és 
gyakorlata c. 120 órás akkreditált képzésen 

 Gyermek és ifjúságvédelmi 
felelősök( 13 iskolai, 6 óvodai) 

 19  12



 HEFOP 2.2.1-06/1.-2006-09-0029/4.0 
Munkavédelmi Háló című projekt: 
Alkalmazkodási zavarokkal küzdő 
gyermekek re-szocializációjának módszerei 
elnevezésű képzés  

 11 fő iskolai 
5 fő óvodai 
6 bölcsődei 
3 fő védőnő-összesen 25 fő. 
 

 25  5

 Team szupervízió     21  7

 „A cigányság integrációjának támogatása, 
az európai integritás jegyében” 

 A kliensekkel kapcsolatba 
kerülő szakemberek 

 28  6

 összesen:  287  35

4.3.6.6.3. A SZKTT Humán Szolgáltató Központ családokkal, gyermekekkel, hátrányos 
helyzetű ügyfelekkel végzett munkája: 
Családsegítésben 2226 fő részesült 2007 évben, 10383 megjelenést regisztráltak. Az ügyfelek 

lakóhely szerinti megoszlását tekintve megállapítható, hogy az 1945 szolnoki családból, a 
szegregációval veszélyeztetett területeket is magában foglaló városrészekből fordulnak 
leginkább az intézményhez az ügyfelek. Összesen a Széchényi városrész, Tallinn városrész, 
Déli ipartelep területeken 1011 családdal foglalkozik a szolgálat. 
Az igénybe vevők iskolai végzettsége jellemzően (42,74%) általános iskola nyolc osztály, 
vagy az alatti végzettség, a többség (60 % munkanélküli, 9% inaktív, nyugdíjas, 
rokkantnyugdíjas, 5,4% felnőtt eltartott, összességében közel 74% -a foglalkoztatásból 
kiszorult, a 17 % 18 év alatti eltartott személyen kívül.) A klienseknek csupán alig 9 %-a 
aktív kereső. Ezek alapján nem meglepő, hogy az ügyfelek többnyire a foglalkoztatással 
kapcsolatos problémák (53,82%) miatt keresik fel a segítőket. Ezen kívül a problémák széles 
skálájával találkoznak a szakemberek, úgy mint családi-kapcsolati, (12,93%) lelki, mentális, 
életviteli, (8,85%) gyermeknevelési, (3,32%) anyagi, (2,28%) egészségkárosodás 
következményei, ügyintézéshez segítségkérés, információkérés,(4,52%) egyéb problémák 
(14,25%). A hozott problémák mellett azonban jellemzően összetett problémákkal 
találkozunk,  
Nagy hangsúlyt fektetnek mind a prevenciós jellegű csoportfoglalkozásokra, mind pedig a 
reszocializációt elősegítő foglalkozásokra, de a szabadidős tevékenységek, ünnepek 
megszervezése is jellemző. 997 szolnoki lakos vett részt a 143 alkalommal megszervezett 
csoportos foglalkozásokon, rendezvényeken, mely 3464 megjelenést (forgalmat) jelent. 
RSZS személyek együttműködési megállapodásai: Az ügyfelek között nagy számban 
fordulnak elő RSZS személyek, az 1212 főből 648 fő lakik a Széchényi városrész, Tallinn 
városrész, Déli ipartelep területén.  Annak ellenére, hogy a célcsoport alulképzett, illetve 
munkától elszokott tartós munkanélküli személy, a foglalkozások eredményeként az ügyfelek 
27,6%-ánál konkrét pozitív eredmények mutathatók ki: 20,6% elhelyezkedett, néhányan 



átképzésen vettek részt, és kaptak támogatást (1,5%), 5,5 % más jövedelemforráshoz jutott, 
mint pl. rokkant, vagy öregségi nyugdíj.  
A családsegítés keretében 2008 első félévében aktív segítő munka folyik 39 családdal, akik 
lakóhelye a Törteli-Motor, Üteg -, Hangya-, Tücsök út. Az ügyfelek között minden telepen 
élő RSZS személy (27 fő) ügyfele a szolgálatnak. (A telepeken élők többsége a 
Gyermekjóléti Szolgálat klienskörébe tartozik).  

Adósságkezelési tanácsadáson 165 személy vett részt, 1434 alkalommal. Az új esetek száma 
115 fő. Az ügyfelek 66%-a nő, ugyanúgy jelen vannak az aktív keresők 44,3 %, mint a 
munkanélküli személyek 40%. 12,7% inaktív (főként rokkantnyugdíjas) 3% eltartott személy.  
Az ügyfelek többsége a Széchenyi városrészben él, (55%) a belvárosból érkezik 23%, a Déli 
ipartelep TVM lakótelepéről 8,5%, 6,6 % a Tallinn városrészről, néhányan Szandaszőlősről, 
illetve Pletykafaluból. Az ügyfelek általában 1 szolgáltató felé halmoznak fel hátralékot, 
(66%), 2 szolgáltató felé is sokan tartoznak (23,6%). Előfordul, azonban hogy 3 
szolgáltatónak, (8,5%) vagy 4-illetve több felé is van hátraléka az ügyfélnek (ez utóbbi 3 
személy). A 165 ügyfél közül 5 fővel szűnt meg a kapcsolat együttműködés hiányában, a 
többiek aktívan részt vettek a folyamatban. 39 család ügye még folyamatban van, a többi ügy 
lezárásra került. 
A segítő munka eredményeként összesen 121 család rendezte 3 496 835 Ft önerős       
visszafizetéssel a tartozását. 
Jelenleg (2008 I. félévében) 4 cigány/roma család vesz részt adósságkezelési segítő 
kapcsolatban, 3 család a telepeken él. 

A DROG KIK az év során 1562 fő számára biztosított prevenciós szolgáltatásokat, regisztrált 
forgalma 3721.  
A HSZK Drogkonzultációs és Információs Központ tevékenységének célja egyrészt, hogy 
Szolnok város területén élő családok, a város területén működő oktatási-nevelési intézmények 
drog-prevenciós tevékenységét segítse, (lsd az I. fejezetben), adott esetben gyorsítsa a 
rászorulók szakellátáshoz jutását. Feladatának ellátásában kapcsolatot tart mindazon 
intézménnyel, civil és egyházi szervezettel, amelyek a drogmegelőzés területén a városban 
tevékenykednek, továbbá a KEF számára jelentős segítséget (koordináció, tárgyi - technikai 
feltételek, pályázatírás, stb) biztosít.  
A nevelési-oktatási intézményekben tartott előadásaiknak is köszönhetően egyes 
iskolatípusoknál némi javulás tapasztalható Szolnokon a kábítószereket kipróbálók számát 
illetően. A statisztikai felmérések alapján a korábbi 26%-ról 21.5%-ra csökkent a 
kábítószereket kipróbáló 14-18 évesek száma. Sajnálatos azonban, hogy a 
szakmunkásképzőkben és az általános iskolákban továbbra is növekedés tapasztalható. 
Szenvedélyproblémás kliensek felkutatását célozva észlelő-jelző hálózat teljes körű 
kiépítésére tájékoztató-, szóró és az intézményünket reklámozó anyagok írtunk, jelzőrendszeri 
tagokhoz való eljuttatását személyesen, kiemelve a felnőtt háziorvosi szolgálatokat 
végeztük/végezzük. A lakosság tájékozottságát segítő 7 különböző kiadványhoz lehet a 
HSZK Drogkonzultációs és Információs Központban hozzájutni.  
Megelőző tanácsadást biztosítunk és segítséget nyújtunk a drogokkal kapcsolatos nevelési, 
jogi, szociális és családi ügyekben. Mentálhigiénés konzultáció, jogi, pszichológiai, 
addiktológiai tanácsadás működik a Központban.  
A szegregációval fenyegetett területeken intenzív megelőző munka folyik, így pl. az Újvárosi 
Iskolában 35 drog-prevenciós foglalkozást tartottunk, melyen 64 gyermek vett részt. Kortárs-
képzést szerveztünk szakképző iskolások számára, melyen 4 cigány/roma származású fiatal 



vett részt, 10 alkalommal.  Drog-prevenciós foglalkozást 16 alkalommal tartottunk, 40 
cigány/roma származású fiatal részvételével.  

A szenvedélybetegek közösségi ellátásának keretében nyújtott szolgáltatásokban 2007. évben 
162 fő részesült, 681 alkalommal. Az anonim ügyfelek száma 84 fő, 78 fő ellátási szerződést 
kötött. A közösségi ellátásban megjelenő kliensek jellemzően alkoholprobléma (44 fő), illetve 
pszichoaktív szerhasználat (10 fő) miatt keresik fel központunkat, néhány esetben előfordul 
viselkedési addikció (játékszenvedély) is (8 fő). A hozzátartozókkal szintén szükséges 
foglalkoznunk (16 fő) A legfiatalabb kliensünk 14 éves, a legidősebb 74 éves, férfi ügyfelek 
2-szer annyian vannak, mint a nők. A közösségi ellátásban 108 cigány/roma származású 
személy részesül. 
Speciális tevékenység, hogy a büntetőeljárás alá került kábítószer-fogyasztók megelőző-
felvilágosító szolgáltatás keretében történő büntetés alóli elterelésével, mint 
alacsonyküszöbű szolgáltató, 2003-óta foglakozik a központ. 2007-ben 64 büntetőeljárás alá 
került kábítószer-fogyasztó leállását segítettük. Eredményességünk ezen a területen évek óta 
kiegyensúlyozott, ez évben 76.4% volt, vagyis az elterelésre jelentkezett klienseik jelentős 
hányada abbahagyta a kábítószer-fogyasztást. Az itt szerzet tapasztalatok megnyugtató 
szakmai alapot adnak a szenvedélybetegekkel és hozzátartozóikkal való szakmai munkához. 
Az elterelésben 16 roma személy vett részt. 

Az alacsonyküszöbű ellátás a közösségi ellátás egy speciális formája. A szolgáltatás célja az 
ellátatlan, az intézményes gondozással szemben bizalmatlan vagy onnan kiszoruló, az utcán, 
közösségi színtereken tartózkodó egyének, csoportok, valamint közvetlen környezetük 
felkutatása és az alacsonyküszöbű ellátáshoz való hozzájutásuk biztosítása, valamint a 
szenvedélybetegségek által okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek 
elhárítása, valamint az életmódváltozás elindítása, annak segítése. A Drop-in szolgáltatásokat 
a lentebb bemutatott Nappali Centrumban biztosítjuk.  A szolgáltatások igénybevétele 
önkéntes, melynek során a kliens kérésére, minden esetben biztosítani kell az anonimitást.  

A Nappali Centrum európai uniós forrásból kialakított, alap -, és munkaerő-piaci 
szolgáltatásokat (képzés, fejlesztés, tanácsadás, foglalkoztatás) biztosító intézmény. Bár 
helyet kap benne a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a hajléktalan személyek 
nappali ellátása, programjai tekintetében nyitott intézménynek tekinthető.  
Az intézmény a déli ipartelepen található, külső megjelenésével, szolgáltatásaival, tárgyi 
feltételeivel nagymértékben javítja a terület infrastrukturális, valamint ellátási feltételeit.  
Az intézmény nappali szolgáltatásait 496 személy vette igénybe, az intézményi forgalom 
19047 volt 2007 évben. Az igénylők közül 108 személy cigány/roma származású. 
Az intézmény, mint a déli ipartelep egyik legnagyobb intézménye kihelyezett ügyfélfogadást 
biztosít a családsegítő szolgálat, valamint a gyermekjóléti szolgálat munkatársainak heti 2-2 
órában.  

Gyermekjóléti Központ, és gyermekjóléti szolgáltatás: A gyermekjóléti szolgálat 1407 
gyermekkel foglalkozott (1276 szolnokival) egyéni esetkezelés során, mely 853 családot 
jelent. 520 gyermek alapellátásban, 179 védelembe vett, 123 átmeneti nevelt, 91 családba 
fogadott, 43 pártfogói felügyelet alatt álló, a többiek egyéb ellátásban voltak. Egyéb 
szolgáltatásban ellátott kliensek száma: 1062 fő, abból szolnoki 758 fő. (Fejlesztőpedagógiai, 
iskolai szociális munka, utcai, szociális munka, kórházi szociális munka, pszichológiai 
tanácsadás, jogi tanácsadás, stb.) Prevenciós szabadidős foglalkozást 388 fő számára 
szervezett. Az egyéni esetkezelés keretében biztosított szolgáltatások száma: 16952 (Szolnok: 
14139) Szaktanácsadásban 156 fő részesült. 
A szolgálat által kezelt problémák száma: 4269 (Szolnokon 3527)  



A legmagasabb értéket a 2007-es évben is az anyagi, lakhatási, megélhetési problémák teszik 
ki, (24%). Megfigyelhető, hogy évről-évre ez az arány folyamatosan növekszik. Pozitív 
változás tapasztalható a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség terén, 3%-kal 
csökkent a 2006-os év értékeihez képest. A 2007-es évben a családon belüli bántalmazás és a 
szülők életviteléből származó veszélyeztetettség előfordulásának gyakoribbá válását tükrözi 
az arányszámokat illetően a 2%-os emelkedés. Az előbbi megállapítással hozható 
összefüggésbe az iskolákban előforduló magatartás és teljesítményzavar 1%-os emelkedése. 
A központunk által kezelt problémák terén tapasztalható növekvő tendencia is indokolja a 
családok működési zavarainak ellensúlyozását és a problémák hatékonyabb kezelését. Ezért 
szükség szerint mediációt és családkonzultációt biztosítottunk a működési zavarokkal küzdő 
családok számára.  
A Törteli-Motor, Üteg -, Hangya-, Tücsök utcákból 107 család, illetve 280 gyerek a szolgálat 
ügyfele. 
Csoportos programok között kiemelendő a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
támogatásával elindult „Biztos Kezdet” program , melynek céljai voltak:  
esélyt és segítséget adni a programban részt vevő 0-6 éves korú gyermekek és családjaik 

számára a korai fejlesztésben 
a gyermekekkel és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás 
a családi nevelés segítése a kisgyermek optimális fejlődéséhez, szükséges hiányosságok 

pótlása, kiegyenlítése 
A „Biztos Kezdet” programot a Déli ipartelep területén élő szocializációs 
hiányosságokkal küzdő gyermekek és családjaik részére alakították ki az adott területen 
elhelyezkedő intézmények és személyek (Esélyek Háza, Árnyas úti Óvoda, Árnyas 
Bölcsőde, Újvárosi Általános Iskola, Csallóközi Óvoda, családsegítők, valamint a 
hivatásos pártfogók, a területi védőnők és gyermekorvosok) bevonásával. 
2007-ben 17 fő vett részt a klubfoglalkozásokon, melyet 8 alkalommal szerveztek. A 
telepeken élő, illetve cigány/roma származású ügyfelek száma 13 volt. A program 
jelenleg is működik.  
A Széchenyi városrészen élő szociálisan hátrányos helyzetű általában 6-14 éves korú 
gyermekek számára olyan kreatív foglalkozásokat, hagyományőrző programokat, 
rendezvényeket szerveznek, melyek fejlesztik a kézügyességet, kreativitást, a 
felelősséget, a közösségi szellemet, az összetartozást, valamint segít az ünnepi 
hagyományok, szokások, családi intimitás, meghitt hangulat megismerésében.  
Az utcai, lakótelepi szociális munkát folytat a központ az alábbi területeken: 
Tallinn lakótelep 
TVM lakótelep (Déli ipartelep) 
Széchenyi lakótelep 
Vasútállomás és környéke 
Az utcai munka célja, a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a 
szabadidejét az utcán töltő, kallódó csellengő gyermek speciális segítése, a lakóhelyéről 
önkényesen eltávozó, vagy gondozója által kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek 
felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti 
gondozásának, vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. A 
gyermekjóléti központ az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott 
bevásárlóközpontokban vagy a saját szolgálatában szervezi a gyerekeknek szóló, 
beilleszkedésüket, szabad idejük hasznos eltöltését segítő programokat. A szolgáltatás során 
188 gyermekkel, fiatallal építettek kapcsolatot, nyújtottak számukra segítséget. 



A nyári időszakban konzervosztást, étkeztetést szerveztek a családok számára, ebben az 
évben az érintett utcákból konzervet kapó gyermekek száma: 65 fő, akik fejenként 30 
konzervet kapnak. 

4.3.6.7. Anti-szegregációs cselekvési feladatterv: 

A ROP-ban a szegregált területek kétféle típusára lehet támogatást kapni: 
az 1945 után iparosított technológiával épült lakótelepek felújítására és 
a romló fizikai állapotú és szegregálódó társadalmú hagyományos/városias beépítésű 

városrészek komplex rehabilitációjára.  

A nagyobb kiterjedésű lakótelepek között Szolnokon 
a Széchenyi városrész 
a Zagyvaparti lakótelep 
a Tallinn lakótelep és  
az állomás környéke  

említhető. Ezek közül akcióterületként a Széchenyi városrész rehabilitációja került kiemelésre, 
mivel annak városszerkezeti elhelyezkedése, a vasúton túli, a Belvárostól különálló helyzete 
indokolja a funkció gazdagítást és a rehabilitációt akkor is, ha társadalma - iskolázottsági, 
foglalkoztatási, jövedelmi szempontból - nem éri el a szegregációs mutató küszöbértékét. Emiatt 
azonban a funkcióbővítő és nem a szociális rehabilitáció került a stratégiában előirányzásra. A 
belvárosi részhez közvetlenül kapcsolódó lakótelepek társasházai pályázhatnak 
(energiahatékonyság növelésre, nyílászáró cserékre), de nem képeznek városi akcióterületet, 
szerencsésebb - városközponthoz kapcsolódó - elhelyezkedésük kapcsán komoly társadalmi 
szegregációról nem beszélhetünk, még akkor sem, ha a Zagyvaparti lakóterületen korcsoport 
szerinti szegregáció (elöregedés) megindulása tapasztalható. 

A hátrányos helyzetű, többnyire cigányok/romák által lakott, szegregálódó városrészek 
kisebb kiterjedésűek, de jellemzőik, fizikai állapotuk és társadalmi helyzetük alapján feltétlenül 
rehabilitációra szorulnak. A legrosszabb helyzetben levő szegregátumok: 

a Hangya utca - Tücsök utca térsége 
a Törteli út menti terület a temető és kórház mögött 
Üteg utca - Üteg mellékköz 

Az anti-szegregációs terv céljai: 
csökkenjen a városban a szegregált körülmények között élő, hátrányos helyzetű, 

kiemelten a cigány/roma lakosság száma és aránya (úgy, hogy egyetlen szegregátum 
lakóinak száma se növekedjen), 

javuljon a hátrányos helyzetű, ezen belül hangsúlyozottan a cigány/roma lakosság 
életminősége és lakáskörülményei, különösen a szegregált területeken élők esetében. 

A tervben megfogalmazott célok realizálása érdekében folyamatosan monitorozni kell a 
szegregációs folyamatokat. Az anti-szegregációs terv céljainak megvalósulását az alábbi 
indikátorok mentén kell nyomon követni: 

Indikátor: „A szegregált körülmények között élők száma” (cél: csökkenés minden 
szegregátum esetében, Törteli úti telepen évenként 3 család) 

Indikátor: „A szegregált körülmények között élő munkaképes korúak foglalkoztatási rátája a 
szegregátumokban és a szegregációs folyamatok elmélyülése által 
veszélyeztetett területeken élő munkaképes korúakra vetítve” (cél: növekedés, 
a munkaerő-piaci szolgáltatásba bevontak 10%-a oktatási-, 20 %-a támogatott 
foglalkoztatási programba) 



Indikátor: „A szegregátumokban és a szegregációs folyamatok elmélyülése által 
veszélyeztetett területeken élők közül, adott tárgyévben integrált körülmények 
között elhelyezésre került halmozottan hátrányos helyzetű lakónépesség 
száma” (cél: növekedés, 2012-ig évenként 3 család, 2013-2015. között 
évenként 4 család) 

A szegretátumok és a szegregációs folyamatok elmélyülésével veszélyeztetett területek 
lakosságának helyzetéről évente jelentést kell készíteni. A monitorozási tevékenységet a 
Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatósága végzi, támaszkodva a városban élő hátrányos 
helyzetű lakosság életkörülményeit rendszeresen vizsgáló Integrációs Munkabizottság évente 
lefolytatott adatfelvételeire, valamint a szociális ellátórendszert működtető szakemberek és civil 
szervezetek munkájára. 
A Humán Igazgatóság végzi az anti-szegregációs tevékenységek koordinálása és a monitoring 
rendszer működtetését, évente beszámolót készít a szegregátumok és azok lakóinak helyzetéről és 
az anti-szegregációs intézkedések eredményeiről. A beszámoló részét képezi a Szolnok Megyei 
Jogú Város Integrációs Programjának teljesüléséről és az Integrációs Munkabizottság 
tevékenységéről készült éves beszámolónak. 
4.3.6.7.1. 
Törteli út-Motor út 
Az önkormányzat a Törteli úti - önkormányzati bérlakásokból álló részének - telepi szegregátum 
felszámolását tűzi ki célul. Az egyszintes épületekben található komfort nélküli lakások jelentik a 
városban a legrosszabb lakókörnyezetet, mely épületek gazdaságosan nem újíthatók fel. 
A Törteli út menti telep esetén a környezet és a körülmények miatt nem javasolt a helybeni 
rehabilitáció, helyette a telep felszámolási javaslatát tartalmazza az IVS, mert: a térség magas 
talajvizű vízállásos terület, rendkívül rossz állapotú épületekkel, rendezetlen környezetben, 
gazdasági ill. használaton kívüli elhanyagolt területek közé ékelődve. Környezete és a 
rehabilitáció magas költségszintje (felszíni vízrendezés megoldása) nem teszi alkalmassá 
lakóterületként való hosszútávú fenntartását, így a térség gazdasági területkénti hasznosítása ill. 
erdősítése kívánatos. Ezért a folyamatos felszámolása javasolható. 
A telep felszámolása azonban csak egy gondosan előkészített és fokozatosan megvalósuló 
folyamat során történhet, ugyanis a telepről való elköltözést több tényező is nehezíti. Az itt lakó 
családok jelentős része nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel és az eseti keresetből, vagy 
nyugdíjból élő szegény családok esetében is komoly terhet jelent a havi néhány ezer forintos 
lakbér fizetése is. Így az önkormányzatnak - lakáspolitikáját és szociális rendszerét egyaránt 
kiterjesztve a telepről való elköltözést támogató mobilizációs program támogatására - komoly 
anyagi és humán erőforrásokat kell biztosítania. 
Az önkormányzat tulajdonában vannak a következő ingatlanok: hrsz: 6670/4, kivett lakóház, 
udvar, gazdasági épület  megnevezésű 1036 m2 területű; hrsz: 6670/5 kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület  megnevezésű 1036 m2 területű; hrsz: 6670/6 kivett lakóház, udvar, gazdasági 
épület megnevezésű 1156 m2 területű ; hrsz 6670/2 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű 1044 m2 területű; hrsz: 6668/3 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület  
megnevezésű 1148m2 területű; hrsz: 6640/2 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 
978 m2 területű; hrsz: 6665/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 1161 m2 
területű, hrsz: 6665/3 kivett lakóház, udvar megnevezésű 1101 m2 területű lakóingatlanok, 
melyek Törteli úti telep felszámolása keretében le kell bontani (a bontás esetlegesen kiterjedhet 
még több ingatlanra). A terület utóhasznosítása keretében a terület fásítása, erdősítése tervezett. 
Számos kísérlet történt az elmúlt évek során a telep lakóinak más környezetben való 
elhelyezésére. A mobilizáció sikere érdekében elengedhetetlen mind a befogadó környezet 



biztosítása, mind az elköltöző és új környezetbe kerülő családok beilleszkedésének segítése. E 
feladatokat az önkormányzat szakemberei és együttműködő civil szervezetek közösen képesek 
ellátni, biztosítani kell azonban esetükben a szükséges tapasztalatok, gyakorlat megszerzését - 
ezért a mobilizációs programot kis lépésekkel, 7 éves ütemben, évi 3-4 család  elköltöztetésével 
lehetséges elkezdeni. A telepről való sikeres elköltözés motivációt jelenthet más telepen élő 
családok számára is a jobb és integrált környezetbe való elköltözéshez, míg a sikertelen 
próbálkozások mások motivációi ellen hathatnak. 
A telepről való elköltözések programszintű támogatása és ösztönzése csak az érintettekkel, 
valamint a kisebbségi jogvédő és érdekképviseleti szervezettekkel együttműködve, az 
intézkedések megtervezésébe és végrehajtásába történő bevonásával valósulhat meg. 
A jobb és integrált környezetbe költöző családok támogatása érdekében az önkormányzatnak 
folyamatosan a változó helyzethez kell igazítania lakáskoncepcióját. Hosszabb távon azonban az 
önkormányzatnak fel kell számolnia rossz minőségű lakás állományát és szociális lakáspolitikáját 
a költségvetési szempontból is átláthatóbb, közvetlen lakhatási támogatáson alapuló rendszerre 
kell átvezetnie. 
A telepről integrált környezetbe történő elköltözést segíteni kell, szükséges a telepről elköltözők 
további életének követése, illetőleg kísérése, hogy az önkormányzat idejében tudomást 
szerezhessen más területeken, városrészekben a telepfelszámolás hatására kezdődő esetleges 
újabb szegregációs folyamatokról és megakadályozhassa azok elmélyülését. 
A folyamat-elemzésről készült beszámoló ugyancsak részét képezi a Szolnok Megyei Jogú Város 
Integrációs Programjának teljesüléséről, és az Integrációs Munkabizottság tevékenységéről 
készült éves közgyűlési beszámolónak. 
Ezért a Törteli Úti lakótelep felszámolását kisléptékben kell megkezdeni, különös figyelmet 
fordítva a telepről kiköltözők és a befogadó környezettől származó visszajelzések, információk és 
tapasztalatok összegyűjtésére és kiértékelésére. Az integrált környezetbe történő költözés 
segítésére és támogatására alkalmazott eszközöket e tapasztalatok fényében folyamatosan javítani 
kell, törekedve működő modellek, mobilizációs utak kialakítására és az azokhoz kapcsolódó 
tapasztalatok hasznosítására. 

A telep teljes felszámolásáig az itt élők életkörülményeinek javítása érdekében a lakóterület 
környezetfejlesztő rehabilitációja keretében az utak építése, javítása, a hiányzó felszíni 
vízrendezés elvégzése a jövőbeni feladat. A szilárd útburkolat kialakításához, a járda 
felújításához és a csapadékvíz nyiltárkos elvezetéséhez szükséges műszaki felmérés megtörtént. 
Ez alapján a Törteli úton 240 fm (340 nm) út, 107 fm járda és 235 fm nyiltárkos csapadékvíz-
elvezető árok elkészítése tervezett, 12.400.000,- Ft. költséggel. A Motor úton 189 fm (725 nm) 
fm út, 90 fm járda és 130 fm nyiltárkos csapadékvíz-elvezető árok készítése tervezett, 9.816.000,- 
Ft. költséggel. A szilárd útburkolat elkészítését megelőzően szükséges a Motor úton az 
ivóvízhálózat bővítése 130 fm hosszon, a szennyvízhálózat továbbépítése a Motor és Törteli 
utakon 195 fm hosszúságban, melyek tervezett költsége 15.900.000,-Ft.Az ehhez szükséges 
határozat-módosítás előkészítés alatt. A közterületeken további fontos feladat a fásítás. 

Végrehajtásának határideje: 2009.12.31. 

Felelős: Polgármester 
A megüresedő szociális bérlakások egy részének funkcióváltásával a helyben élők, valamint a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat igénye és kezdeményezése alapján, a közösségi terek bővítése 
tervezett.  



A programokat a telepen élők tervezik és szervezik a CKÖ aktivisták, közhasznú foglalkoztatott 
közösségfejlesztők és a telepgondnok segítségével. A programok lebonyolításához a közösség 
szakembert, mentort igényelhet a Polgármesteri Hivatal szociális-, foglalkoztatási-, vagy humán 
szolgáltatói szakmai szervezeteitől, illetőleg civil szervezetektől, szolgáltató cégektől, melynek 
forrástámogatása az önkormányzat integrációs szakfeladati keretéből tervezhető. 
A telepen élők közösségfejlesztő-, életvezetési-, egészségügyi-, és kulturális kezdeményezéseit 
2008 júniusától-2009. december 31.-ig tervezetten 2 fő munkaerő-piaci menedzser hivatali 
foglalkozatása is segíti, melynek során a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz tartozók 
esélyegyenlőségének javítását célzó programok, és munkaerő-piaci képzések is bekerülnek a 
humánszolgáltatási csomagokba. 
A szociális ellátás fejlesztése keretében, a közösségi terek támogatják és segítik a családsegítő-, 
és védőnői szolgáltatás feltételeinek javítását, a lakhatási-, és foglalkoztatási reintegráció 
előkészítését. 
A telep beiskolázási körzetében lévő Újvárosi Általános Iskola tanulói szegregáltságának oldása 
érdekében közoktatási helyzetértékelés készült, mely alapján az iskola beiskolázási körzetének 
módosítása megtörtént annak érdekében, hogy az egymással határos   felvételi körzetekben a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya ne haladja meg a 25%-ot.   
A körzethatár módosításánál az OKM bevont anti-szegregációs szakértői javaslatára olyan utcák 
lettek kiemelve, és másik általános iskolához csatolva, amelyekből a 2008/2009-es tanévben 
magasabb számban kerülnek beiskolázásra HHH gyerekek. 
A zökkenőmentes körzethatár-módosítás, és a beiratkozások segítése érdekében bevonásra 
kerültek a CKÖ közösségfejlesztői, valamint a SZKTT HSZK Gyermekjóléti Szolgálat 
családsegítő munkatársai, melynek eredményeként a következő tanév beiskolázási adatai a 
következő képpen alakultak: 

 Adatok a 2008. április 28-29-ei általános iskolai beíratkozásról                                                                                          

 S.sz.  Iskola  Beírt tanulók létszáma  A beírt tanulók közül HHH 
tanulók létszáma 

 A HHH tanulók aránya 



 1.  Belvárosi Á. I.  59  5  8,50% 

 2.  Fiumei úti Á. I.  73  5  6,80% 

 3.  Kassai úti Á. I.  63  3  4,70% 

 4.  Kodály Z. Á. I.  62  1  1,60% 

 5.  Kőrösi Cs. S. Á. I.   98  16  16% 

 6.  Mátyás K. Á. I.  19  4  21% 

 7.  II. Rákóczi F. Á. I.  64  5  7,80% 

 8.  Szandaszőlősi Á. I.  101  2  2% 

 9.  Széchenyi Krt-i Á. I.  59  1  1,70% 

 10.  Szent-Gy. A. Á. I.  86  12  13,90% 

 11.  Újvárosi Á. I.  21  7  33% 

 Összesen:  705  61  8,60% 

Elsődlegesen az intézmény beiskolázási körzetében élő hátrányos helyzetű kiskorúak 
felzárkóztató-, hátránykompenzáló-, és tehetség-kibontakoztató támogatására civil szervezeti 



Tanoda program beindítása tervezett pályázati források felhasználásával, melyhez tervezetten 5 
éves első ütemű használatba adással az önkormányzat biztosítja az intézményi hátteret. 
4.3.6.7.2. Hangya út-Tücsök út 
A város második legnagyobb szegregátumát az integrált városfejlesztési stratégia a Nyugati 
Városrész-Thököly út melletti volt laktanya és környéke akcióterülethez kapcsolódóan jelöli meg, 
ahol szociális városrész-rehabilitáció valósul meg. Az akcióterületi intézkedések összehangolt 
alkalmazásával a telepen élők életminőségének javítását célozzák. 
A Hangya és Tücsök úton rehabilitálni kell a lakókörnyezetet, különös tekintettel a 
közterületekre, elősegítve azok közösségi tér funkcióinak kialakulását. 
A környezet és a lakásminőség javításával párhuzamosan támogatni kell a telepszerű 
környezetből való kiszakadást. Különösképpen a fiatal, iskoláskorú gyerekeket nevelő családok 
esetében a telepen kívüli lakáshoz juttatást kell biztosítani az önkormányzat szociális bérlakás-
programja, albérleti támogatások, vagy önálló lakáshoz jutás támogatása keretein belül.  
Az önkormányzat lakásrendelete lehetővé teszi, hogy a bérbeadó közös megegyezéssel másik 
lakásban helyezze el a bérlőt, így lehetőség van arra, hogy a Tücsök és Hangya úton lakó bérlők a 
város más területén lévő önkormányzati lakásba költözhessenek. 
Az önkormányzat a bérlők és a tulajdonosok támogatása mellett az albérlők kiadásaihoz is nyújt 
lakásfenntartási támogatást. 

Támogatja továbbá az első lakáshoz jutó fiatalokat abban az esetben, ha lakást vásárolni vagy 
építkezni Szolnokon szeretnének, melynek szabályait rendeletben szabályozza. 

A kiköltözések után üresen maradt önkormányzati tulajdonú lakásokba azok felújítását 
megelőzően nem engedélyezhető a beköltözés, a szegregált körülmények kialakulásának 
megelőzését szolgáló komfortnövelés a Város-rehabilitációs Pályázati támogatásból tervezett.A 
kiköltözések során megüresedett lakások esetében tudatos lakásgazdálkodási politikát kell 
folytatni, előnyben kell részesíteni a több gyerekes, iskolába járó gyerekeket nevelő családok 
nagyobb lakásba költözését. Tudatosan elő kell segíteni, hogy a telepről kiköltözők ne más 
szegregátumokba költözzenek, meg kell akadályozni újabb szegregátumok kialakulását. 
A telepen egyszerre kell biztosítani az ott lakók életminőségének növekedését a rendelkezésre 
álló, helyben elérhető szolgáltatási kínálat növelésével és lehetőséget teremteni bizonyos helyi 
lakók által működtetett, jövedelmet is termelő vállalkozások - például fodrász, varrónő, asztalos, 
autószerelő, stb. - megtelepedését. 
A közösségi terek lehetőséget teremtenek a közösségi élethez, a közösség fejlődése pedig 
egyszerre biztosítja az egyén jobb közérzetét, biztonságérzetét, valamint a közösségi kontrollt 
kialakulását károsnak tekintett tevékenységek, magatartásformák felett. 
A tanulás, vagy közös alkotás feltételei is biztosíthatóak ilyen funkciókra kialakított (pl: tanoda, 
alkotószoba, zeneterem, stb.) épületrészekben. 

Az akcióterületen belüli fejlesztések alapvető célja a Thököly út menti lakóterületek, azon belül 
kiemelten a Tücsök és Hangya utca menti lakótelkek szociális rehabilitációja és funkcióbővítése.  
Cél, hogy az alacsony komfortfokozatú lakások felszámolásra kerüljenek.(47,7→0%), a 
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a 2001-évi értékről a városi átlagra csökkenjen 
(45%→ 36,7%). 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztések konkrét céljai: 
--a lakóterület elszigeteltségének oldása, a közlekedési kapcsolatok fejlesztésével 
--Tücsök és Hangya utcai lakótömbökben Kulturális Centrum és Közösségi ház építése,  



--közösségi szabadtéri terület kialakítása, 
--szociális rehabilitáció (ennek keretében a közterületek rehabilitációja),  
összességében az itt élők életkörülményeinek javítása. 

A fejlesztések hatására: a lakóterület környezeti állapota a város átlagos szintjére emelkedik, a 
lakóközösség elszigeteltsége megszűnik, a környező lakóterületek közösségébe integrálódik. A 
Kulturális Centrum és Közösségi ház megépítésével a lakóterület városi és kistérségi szerepkört 
kap, és állandó rendezvényi helyszínné válik. 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztések konkrét céljai: 
A társadalmi problémák halmozódását jelző lakóterületeken élők életkörülményeinek javítása, a 
város többi városrészein élők életkörülményeihez való közelítése. A közösségi funkciók 
kialakítása és a tudatos közösségfejlesztési tevékenység anyagi és emberi támogatással, szakértők 
közreműködésével valósulhat csak meg sikeresen. Itt a tudatosan megtervezett és végrehajtott 
funkcióbővítés esetében - szakszerű vezetés mellett - nagyban lehet civil szervezetek, önkéntesek 
munkájára is támaszkodni. 
A Hangya -Tücsök u. környéke esetén a helyben maradók életkörülményeinek, 
életlehetőségeinek javítása a cél, ezért a városfejlesztési stratégia:  

a jelenlegi részleges közművesítettség helyett a közműhálózat fejlesztésével a teljes 
ellátottságra fejlesztést javasolja  

a közösségi intézményekkel való ellátottság biztosítását a Széchenyi városrészben a 
lakótelepen és a területen tervezett fejlesztések által javasolja  

a Hangya utcában Kulturális Centrum és Közösségi ház létesítését tartalmazza, valamint a 
mellette levő, ma használaton kívüli Thököly úti volt laktanyaterület átalakulásával az ott 
elhelyezendő funkciók: eseménytér, kereskedelem-bevásárló központ kialakításával 
tervezi az ellátás javítását 

a Széchenyi lakótelep negyedik üteme helyén új lakásépítési területet javasol, melyen a 
vállalkozói alapon épülő lakások között az önkormányzati tulajdonú telkeken szociális 
lakásépítés is megjelenhet, esetleg a terület beépítésének lehetőségéért a vállalkozó a 
bontandó lakások pótlásáról való gondoskodásra ösztönözhető. 

A városrész élhetőségét és az ott lakók életminőségét nagyban javíthatja a helyben elérhető 
szolgáltatások - ezzel a városrész funkcióinak - bővülése. Az élhetőbb környezet javíthatja a 
közösség kialakulását és fejlődését, a közösséghez tartozás pedig pozitívan hat az egyén 
biztonságérzetére és önbecsülésére. A közösségi összetartás és az értékek megszilárdulása 
önmagában is javítja az élhetőséget. 
A megvalósítás lépései: 
Oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek 

Integrált iskolai oktatás fejlesztése 
Támogató, mentori hálózat fejlesztése és célzott működtetése 
Családsegítő-, és Gyerekjóléti Szolgálat, valamint a körzeti iskolák pedagógusai közötti 

együttműködés fejlesztése   
A felépülő közösségi szolgáltató épületében a mentori tevékenység, tanulócsoportok 

működtetése  
Szociális és jövedelmi helyzet javításához kapcsolódó tevékenységek 

Szociális támogatások elérésének javítása 

Amennyiben az önkormányzati lakásban lakó bérlő lakbérhátralékot, vagy távhő-, illetve 
melegvíz-szolgáltatási díjhátralékot halmoz fel a a lakásüzemeltető a lakásbérleti szerződést 
határidőre felmondja és tájékoztatja a bérlőt, hogy milyen segítséget vehet igénybe 



(önkormányzat által biztosított adósságkezelési szolgáltatás, illetve az „Esély a 
Díjhátralékosoknak” Közalapítvány támogatása) a hátraléka és ezáltal a bérleti 
jogviszonyának rendezéséhez.  
Az adósságkezelési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. 
júniusától biztosítja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok részére. A szolgáltatás 
célja, hogy segítse az adóst a felhalmozódott lakbér- vagy közüzemi díjhátralék kifizetésében 
az adós, az adósságkezelési tanácsadó, a közüzemi szolgáltató és az önkormányzat szoros 
együttműködésével. 
Az adósságkezelési szolgáltatás szükségességét az indokolta, hogy egyre több jövedelemmel 
rendelkező család halmozott fel több-kevesebb lakhatásához kapcsolódó adósságot, 
veszélyeztetve ezáltal otthona biztonságát. A szolgáltatás egy több szereplős kapcsolat: tehát 
nem tisztán hatósági jelleggel megállapított támogatás, hanem épít a szolgáltatást 
igénybevevőre. 
Az Országgyűlés 2003-ban a szolgáltatás kereteinek törvényi szabályozásakor még nem az 
önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé sorolta ezt a támogatási formát, viszont a 
normatív állami hozzájárulás biztosításával ösztönözni kívánta az önkormányzatok 
szerepvállalását.   
Az önkormányzat az SZKTT Humán Szolgáltató Központ közreműködésével biztosítja az 
adósságkezelési tanácsadó működését és a lakossági adósságkezelésről szóló 
14/2003.(IV.30.)KR. számú rendeletben szabályozza a szolgáltatás részletes szabályait. Az 
önkormányzat a szolgáltatókkal megállapodást kötött, melyben szabályozza az 
együttműködés feltételeit.  
Az adósságkezelési díjtámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha adóssága meghaladja az 
ötvenezer forintot és fennálló tartozása legalább hat havi, vagy a szolgáltatásból kikapcsolták, 
továbbá a háztartás jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének másfélszeresét, egyedül élő esetén a kétszeresét, feltéve hogy vállalja az adósság 
és a támogatás különbözetének megfizetését és az adósságkezelési tanácsadáson való 
részvételt. 
Az önkormányzat a szolgáltatás keretein belül a távhő-, és melegvíz-szolgáltatási 
díjhátralékot, a vezetékes gázdíj-tartozást, az áramszolgáltatási díjtartozást, a víz- és 
csatornahasználati díjtartozást és a lakbérhátralékot kezeli.  
Az adósságkezelési szolgáltatás két részből áll: adósságkezelési tanácsadásból, valamint 
adósságcsökkentési támogatás és az ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 
biztosításából. 
1. Az adósságkezelési tanácsadás 
A tanácsadás keretein belül a tanácsadó megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, 
kiadási és fogyasztási szerkezetét, fizetőképességét, fizetési kézségét, és ennek alapján 
javaslatot tesz az adós adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására, az adósság 
fizetésének ütemére, a támogatás nagyságára.  
A tanácsadó a szolgáltatás időtartama alatt folyamatosan kapcsolatot tart az adóssal, jelzéssel 
él a Szociális Támogatások Osztálya felé, ha az adós a tanácsadást nem veszi igénybe és a 
vállalt önrészt nem fizeti, kezdeményezi a támogatás módosítását, megszüntetését, és a 
rendeletben szabályozott szankciók alkalmazását.  
A tanácsadó emellett végzi az „Esély a Díjhátralékosoknak” Közalapítvány adósságkezelési 
tanácsadói feladatait is. 
2. Az adósságcsökkentési támogatás és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 



Az adósságcsökkentési támogatás természetbeni támogatás, melyet az önkormányzat biztosít 
az adós hátralékának csökkentéséhez - szolgáltatóhoz történő utalással. A támogatás jelenleg 
legfeljebb 200.000.-Ft lehet és nem haladhatja meg az adósság 75%-át.  
A támogatás feltétele, hogy az adósság legalább 25%-át a hátralékosnak kell fizetni, melyet 
tehet egy összegben vagy legfeljebb 18 havi részletben. 

Az adósságkezelési szolgáltatásban részt vevő a szolgáltatás időtartama alatt „alanyi jogú” 
lakásfenntartási támogatásban részesül. Mind az adósságcsökkentési, mind a lakásfenntartási 
támogatás 10%-a az önkormányzat, 90%-a pedig az állami költségvetést terheli. 
Az „Esély a Díjhátralékosoknak” Közalapítványt Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata alapította, melynek működésére évente egy millió forintot biztosít. Az 
önkormányzat mellett a közüzemi szolgáltatók is segítik a Közalapítvány működését, 
melynek célja a szociálisan rászoruló és együttműködő hátralékos családok díjhátralékának 
csökkentése. 
A Közalapítvány kezeli a távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjhátralékot, a víz- és 
csatornahasználati díjtartozást, a hulladékkezelési díjhátralékot és a lakbérhátralékot. 

A támogatásra jogosult, akinek hátraléka 3-6 hónap közötti és a tartozások együttes összege 
nem éri el a százezer forintot és vállalja az adósságkezelési tanácsadóval való 
együttműködést. A Közalapítvány az adósság legfeljebb 70%-át biztosítja támogatásként. 

Az önkormányzat lakásrendelete a bérleti jogviszony megszüntetésének szabályai mellett a 
bérleti jogviszony helyreállításának feltételeit is tartalmazza. Abban az esetben, ha a korábbi 
bérlő lakbérhátralékát rendezte, illetve a közüzemi szolgáltatóval részletfizetési 
megállapodást kötött és az abban foglaltakat teljesíti, a bérbeadó bérleti jogviszonyát 
helyreállítja. 

Abban az esetben, ha bérlővel nem sikerül az együttműködés, és a jogviszonyát a kiköltöztetéséig 
nem lehet rendezni, akkor az önkormányzat keresi a megoldást az átmeneti elhelyezés 
biztosítására (pl. családok átmeneti otthonában) a jogviszony rendezéséig, illetve az eljárás 
lezárásáig. Mindezt annak érdekében, hogy a kilakoltatás következtében potenciális veszélyt 
jelentő hajléktalanná válás megelőzhető legyen. 
Foglalkoztathatóság javítása 
A kliensek foglalkoztathatóságának javítását célzó képzési - foglalkoztatási - támogató 
programok a pályázati források függvényében működtek.  Az európai uniós pályázatok igen 
jelentős fejlesztéseket tettek lehetővé, egyrészt megteremtették a jövőben működtetni kívánt 
programok, szolgáltatások infrastrukturális feltételeit, másrészt elősegítették a szakemberek 
módszertani - technikai tudásának fejlesztését. A résztvevő ügyfelek életminősége 
nagymértékben javult. 
A cigány/roma személyek foglalkoztathatóságának javítását 2007 évben a HSZK az alábbi 
projektek keretében segítette elő: 
1/2004/ROP 3.2.2. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása -„ Non - profit 

foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban” című „ORIGO” projekt : 
A projekt időtartama: 2005. június - 2007. június. 
A projektben a HSZK Főpályázóként, „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok KHT 
kedvezményezett partnerként, az Észak - alföldi Regionális Munkaügyi Központ és a 
Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat partnerként vett részt. 
A projekt keretében az intézmény 32 tartós munkanélküli, illetve megváltozott 
munkaképességű személy képzését, valamint 26 fő foglalkoztatását biztosította, valamint a 



szükséges eszközök, gépek beszerzésével megteremtette a hosszú távú foglalkoztatás 
lehetőségét is. 
A programban résztvevő személyek szükségleteiknek, képességeiknek és lehetőségeiknek 
megfelelően 3 típusú képzési, majd foglalkoztatási programban vehettek részt. Az OKJ-s, 
valamint betanító képzések intenzív formában, 5-11 hónap alatt zajlottak le, melyet 12 - 16 
hónapos foglalkoztatási program követett. A foglalkoztatást teljes egészében a 
„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Közhasznú Társaság szervezte, mint a pályázó 
kedvezményezett partnere.  
A programban egyéb szolgáltatások is szerepeltek, így pl. a Humán Szolgáltató Központ 
szakemberei egyéni támogató, tanácsadó, családsegítő programokkal, valamint csoportos 
foglalkozások, tréningek szervezésével nyújtottak segítséget a résztvevők szociális, 
mentálhigiénés, valamint egyéb problémáik kezeléséhez, a programban való sikeres részvétel 
eléréséhez. 
Előzetes vállalásunk volt:   8 fő cigány/roma származású személy bevonása  
Teljesítés: 
Képzésben részt vevők száma:   12 fő (nyilatkozatban magát cigány/roma származásúnak 
valló) 
Foglalkoztatásban résztvevők száma:  11 fő (nyilatkozatban magát cigány/roma 
származásúnak valló) 

ROP-3.2.2.-2005-02-0014/37 - Prométheusz projekt - Környezettudatosság erősítése non-
profit foglalkoztatás keretében a tisztább Szolnokért  
A projekt időtartama: 2005. november - 2007. október 
Főpályázó: Munkalehetőség a Jövőért Szolnok KHT  
SzKTT Humán Szolgáltató Központ szerepe: Kedvezményezett partner 
A projekt célja volt a hagyományos aktív munkaerő-piaci eszközökkel nem elérhető 
halmozottan hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci és társadalmi esélyeinek 
növelése. 
Ennek érdekében a szervezet Szolnok városában, 15 fő halmozottan hátrányos helyzetű, 
részben cigány/roma származású tartós munkanélküli számára kívánt betanított lakatos, 
illetve OKJ Hegesztő képzést, majd erre építve TÜV Minősített hegesztő képzést biztosítani, 
valamint 20 hónapos időtartamú, teljes munkaidős foglalkoztatását vállalta a non-profit 
szektorban.  
A foglalkoztatási programelemet megelőzte a célcsoporttagok problémáihoz, állapotához, 
illetve szükségleteihez igazított komplex szociális-mentálhigiénés támogató program 
megkezdése, mely a célcsoport kiválasztását, szükségleteinek feltárását, és állapotának 
javítását szolgálta. E feladatokat a HSZK biztosította. 
Előzetes vállalásunk volt:  5 fő cigány/roma származású személy bevonása  
Teljesítés: 
Foglalkoztatásban résztvevők száma:  11 fő (nyilatkozatban magát cigány/roma 
származásúnak valló) 

HEFOP-2.2.2-06/1 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi 
szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával „INTER-AKTÍV 2007” című 
projekt.  
A projekt id őtartama:   2007.január 01. - 2007. december 31. 
Főpályázó: Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
SzKTT Humán Szolgáltató Központ szerepe: kedvezményezett partner 



A projekt céljai voltak: a helyi munkaügyi és szociális szervezetek tervszerű, összehangolt 
együttműködésének kialakítása, az együttműködés infrastrukturális hátterének megteremtése, 
rendszerszemléleten alapuló szakmai technológia kidolgozása és alkalmazása. A komplex 
szolgáltatások, ellátások, elérhetővé tétele a célcsoport valamennyi tagja számára. A 
hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott célcsoport tagjainak tényleges szükségleteit 
figyelembe vevő integrált szolgáltatások megszervezése. 
A projektben 500 fő hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott személy aktivizálása, 
közülük 100 fővel egyéni fejlesztési stratégia kialakítása, és annak végrehajtására való 
motiválttá tétele, illetve 50 fő foglalkoztathatóságának javítása, történt meg, konkrét 
eredmények elérésével.  
A projektben résztvevő cigány/roma származású személyek száma: 11 fő  
A fentiek megteremtették a lehetőségét annak, hogy 2008 évben felszerelt műhelyekkel, 
hátrányos helyzetű kliensek szociális foglalkoztatásán keresztül, non-profit vállalkozásokat 
indítson az intézmény.  

Folyamaterősítő feladatok: 
Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató 

Központ, az önkormányzat munkaerő-piaci menedzserei, illetve civil szervezetek 
együttműködésével fel kell mérni a telepen élő munkanélküli és inaktív lakosság 
létszámát, képzettségét, foglalkoztathatóságát és a problémakört egységesen kezelő 
koncepciót és cselekvési tervet kell készíteni.  

A koncepció megalkotása és annak bevezetése után a telepen élők 
foglalkoztathatóságának javítására létrejött tevékenységeket bele kell foglalni az 
Integrációs Program  előrehaladásának monitorozásába. 

A szociális támogatások folyósításával párhuzamosan ösztönző mechanizmusokat kell 
kidolgozni és működtetni, amelyek a rendszeres segélyezés helyett a rehabilitáció és a 
munkaerőpiacra való visszatérés felé irányítják a célcsoport tagjait. 

A program megalapozásához a telepen élők helyzetének részletes felmérése szükséges. Olyan, a 
lakosság egészére kiterjedő felmérést kell végezni, amely alkalmas a beavatkozások 
célcsoportjának és konkrét eszközeinek megtervezéséhez, valamint azok eredményeinek 
mérésére, a program előrehaladásának nyomon követésére. A felmérésnek lehetővé kell tenni a 
telepről kiköltöző családok nyomon követését és életpályájának vizsgálatát. 

4.3.6.7.3. Üteg út-üteg mellékköz 

Szántó krt.-Vas Gereben út- Száva út-berzsenyi D. út 

Gyopár út-Bogár út 
E fejezetben szereplő területrészek főként magántulajdonú lakóingatlanokból álló övezetek, 
melyek közül klasszikus telepi formát kizárólag az Üteg út mutat. A másik két területen nem 
alakult ki valódi szegregátum, de néhány utcában több, szociálisan nehéz helyzetben élő család 
lakik, leromlott lakáskörülmények között. Mivel ezek a családok, különösen az Üteg úton a város 
perifériás beépített területein laknak, fennáll a veszélye a környezet leromlásának, amely 
felgyorsulása esetén a környező ingatlanok értékvesztése mellett népességcserélődési folyamatot 
indíthat el. 
Az Üteg utcában tervezett a meglévő útalap szilárd burkolattal való ellátása 240 fm (960 nm) 
szakaszon, melynek költsége 2.900.000,-Ft.A bekötő névtelen útszakaszok szilárd útszakaszok 
szilárd útburkolattal való ellátása 200 fm (800 m) hosszon, melynek költsége 3.200.000,- Ft, 



az ivóvízvezeték hiányzó szakaszának pótlása 80 m hosszon, melynek becsült költsége 
3.200.000,- Ft, 
szennyvíz-vezeték kiépítése az Üteg és névtelen bekötő utakon 400 fm hosszon, melynek becsült 
költsége 22.000.000,- Ft.   
A fejlesztés tervezett határideje: 2012.12.31. 
Felelős: Polgármester 
A negatív folyamatoknak tudatos szociális munkával és közösségfejlesztéssel elejét lehet venni, 
ezért főként az Üteg út esetében közösségfejlesztési programot kell indítani és működtetni.  
Ennek körében: 

Csökkenteni kell a szociokulturális hátrányokat e területeken élő rászorulók esetében.  
A szegénység, hátrányos helyzet továbbörökítését oktatás, képzés és közösségfejlesztés 

eszközeivel kell megakadályozni. 
A felnőtt lakosság részére folyamatos és megfelelő minőségű információt kell biztosítani az 

ellátásokról, képzésekről, foglalkoztatási lehetőségekről. 
Elő kell segíteni a helyi közösség fejlődését, kapcsolatok, közös értékek és identitás 

kialakulását. 
E célok érvényre juttatását segíti elő a Hangya-Tücsök utca térségében kialakítandó közösségi 
ház, amely egyaránt alkalmas környezetet biztosít tanodai program bevezetésére és 
működtetésére, valamint közösségi programok és rendezvények szervezéséhez. 
A területen élők helyzetét folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és arról szintén be kell 
beszámolni az éves anti-szegregációs jelentésben.  
A Magyar Köztársaság Kormánya az egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2127/2004. (VI.7.) sz. Korm. határozatával úgy döntött, 
hogy a Szolnok, 731/1 és 731/2 hrsz-ú ingatlanok ingyenesen Szolnok Megyei Jogú Város 
tulajdonába kerüljenek. A megállapodás szerinti vagyonátadás az államháztartásról szóló - 
többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (9) bekezdése és a fent említett 
kormányhatározat előírásai alapján szociális bérlakások építése, sporttelep létesítése, lakótömb, 
közterület kialakítása céljából történt.  

A Mester úti laktanya területére megvalósíthatósági tanulmány készült, melyet a közgyűlés 2005. 
október havi ülésén tárgyalt. A tanulmány az infrastrukturális hálózatok (közművek, utak) 
kiépítésére vonatkozó engedélyezési terveken javaslatot tartalmaz önkormányzati lakások 
építésre, sport és szabadidő központ megvalósítására és építési telkek kialakítására. A 
dokumentáció része a mellékletként csatolt katasztrófavédelmi bázis kialakítását célzó két 
beépítési alternatíva.  
Cél a területen lakóparkok és családi házas övezetek kiépítése. Ehhez szükséges a rendezési 
tervet módosítani, megvalósíthatósági hatástanulmányt készíteni, majd telekrendezést 
végrehajtani.  
A jövőbeni közterületek és értékesítésre szánt területek kialakítása után megkezdheti az 
önkormányzat a közművek kiépítését, közterületek kialakítását (járdák, parkolók építése, fásítás 
stb.). 
A tervezett két lakópark és a társasházas lakóterület kiépítése után az önkormányzatnak jelentős 
bevételei származhatnak az ingatlanértékesítésből, melyek a vonzáskörzetben lévő szegregátum 
közmű-fejlesztésére is lehetőséget biztosíthatnak. 

4.3.6.8. Valamennyi szegregátumot érintő szociális beavatkozások: 
 beavatkozás 
megnevezése 

 időbeni ütemezés  Felelős  Indikátor megnevezése  indikátor 



   kezdete  befejezése       

 Jelzőrendszer tagjainak 
esetmegbeszélés, 
esetkonferenciák 

 2009.01.01  2009.12.31 Gyermekjóléti 
szolgálat vezető 

 esetmegbeszélések, 
esetkonferenciák száma 

(db) 

 4

 gyermekvédelmi 
tanácskozás 

 2009.01.01  2009.12.31 Gyermekjóléti 
szolgálat vezető 

 Tanácskozáson 
résztvevők száma (fő) 

 80

 DROG KIK és oktatási 
intézmények 
együttműködésének 
fejlesztése 

 2009.01.01  2009.12.31  DROG KIK 
vezetője 

 közös programokról 
szóló írásos 

együttműködési 
megállapodások száma 

 3

 Tanfolyam 
"Sokproblémás 
családokkal való 
foglalkozás" képzési 
program akkreditációja 

 2008.10.01  2009.01.31  gyermekjóléti 
szolgálat 

módszertani 
szaktanácsadója 

 akkreditált képzés száma  1

 Tanfolyam 
"Sokproblémás 
családokkal való 
foglalkozás" képzési 
program megvalósítása 
szakemberek számára 

 2009.01.01  2009.12.31  gyermekjóléti 
szolgálat 

módszertani 
szaktanácsadója 

 képzésen résztvevők 
száma (fő) 

 18

 A cigányság 
integrációjának 
támogatása, az európai 
integritás jegyében” c. 
akkreditált képzés 
megvalósítása 

 2009.01.01  2009.12.31  SZKTT HSZK 
igazgató 

 képzésen résztvevők 
száma (fő) 

 15

 A problémával küzdő 
családok bevonása a 
családsegítés 
szolgáltatásaiba a 3 
városrészről 

 2009.01.01  2009.12.31  családsegítő 
szolgálat vezetője 

 ügyfelek  száma (fő)  500

 Adóssággal terhelt 
családok bevonása az 
adósságkezelési 
tanácsadásba a 3 
városrészből v 

 2009.01.01  2009.12.31  családsegítő 
szolgálat vezetője 

 ügyfelek száma (fő)  80



 A telepi szociális 
munkások (CKÖ)- kal 
való segítő 
együttműködéssel 
közösségfejlesztési 
programok elindítása 

 2009.01.01  2009.12.31  családsegítő 
szolgálat vezetője 

 programok száma (db)  1

 Családsegítő Szolgálat 
kihelyezett 
ügyfélfogadása a Déli 
ipartelepen 

 2009.01.01  2009.12.31  családsegítő 
szolgálat vezetője 

 heti óraszám (óra)  2

 Családsegítő Szolgálat 
kihelyezett 
ügyfélfogadása a 
Széchenyi városrészen 

 2009.01.01  2009.12.31  családsegítő 
szolgálat vezetője 

 heti óraszám (óra)  2

 Csoportos programok 
megvalósítása roma 
személyek számára (női 
program, felzárkóztató 
program, identitás-klub 

 2009.01.01  2009.12.31  családsegítő 
szolgálat vezetője 

 programok száma (db)  3

 Eu pályázat (TÁMOP 
5.4.2. Szociális 
szolgáltatások 
modernizációja….) 
írása 

 2009.06.01  2009.12.31  SZKTT HSZK 
igazgató 

 programok száma (db)  1

 Eu pályázat (TÁMOP 
5.4.2. Szociális 
szolgáltatások 
modernizációja….) 
végrehajtása 

 2010.01.01  2010.12.31  SZKTT HSZK 
igazgató 

 roma ügyfelek száma (fő)  8

 Eupályázat (TÁMOP 
5.3.1. Alacsony 
foglalkoztatási eséllyel 
rendelkezők képessé 
tevő és önálló életvitelt 
elősegítő 
programjai)írása 

 2008.07.01  2007.09.30  SZKTT HSZK 
igazgató 

 beadott pályázat száma  1

 Eupályázat (TÁMOP 
5.3.1. Alacsony 
foglalkoztatási eséllyel 
rendelkezők képessé 
tevő és önálló életvitelt 
elősegítő programjai) 
végrehajtása 

 2009.01.01  2010.12.31  SZKTT HSZK 
igazgató 

 roma ügyfelek száma (fő)  10

 A problémával küzdő 
családok bevonása a 
gyermekjóléti szolgálat 
szolgáltatásaiba a 
telepekről 

 2009.01.01  2009.12.31  gyermekjóléti 
szolgálat vezető 

 családok száma (fő)   100   

 A problémával küzdő 
gyermekek bevonása a 
gyermekjóléti szolgálat 
szolgáltatásaiba a 
telepekről 

 2009.01.01  2009.12.31  gyermekjóléti 
szolgálat vezető 

 Gyermekek száma (fő)   270   



 Gyermekjóléti 
Szolgálat kihelyezett 
ügyfélfogadása a Déli 
ipartelepen 

 2009.01.01  2009.12.31  gyermekjóléti 
szolgálat vezető 

 heti óraszám (óra)  2

 Gyermekjóléti 
Szolgálat kihelyezett 
ügyfélfogadása a 
Tallinn városrészen 

 2009.01.01  2009.12.31  gyermekjóléti 
szolgálat vezető 

 heti óraszám (óra)  2

 Gyermekjóléti 
Szolgálat kihelyezett 
ügyfélfogadása a Liget 
úti iskolában 
városrészen 

 2009.01.01  2009.12.31  gyermekjóléti 
szolgálat vezető 

 heti óraszám (óra)  2

 Csoportos programok 
megvalósítása 
cigány/roma 
gyermekek, személyek 
számára (felzárkóztató 
program, szülő klub, 
szabadidős programok, 
stb 

 2009.01.01  2009.12.31  gyermekjóléti 
szolgálat vezető 

 programok száma (db)  5

 Az utcai munka során 
roma gyermekek 
elérése és bevonása 
programokba 

 2009.01.01  2009.12.31  gyermekjóléti 
szolgálat vezető 

 ügyfelek száma (fő)  50

 Eu pályázat (TÁMOP 
5.2.5.Gyermekek és 
fitalok reintegrációs 
programjai)  írása 

 2008.06.01  2008.07.31  SZKTT HSZK 
igazgató 

 beadott pályázat száma  1

 Eu pályázat (TÁMOP 
5.2.5.Gyermekek és 
fitalok reintegrációs 
programjai) 
végrehajtása 

 2009.01.01  2010.12.31  SZKTT HSZK 
igazgató 

 roma gyermekek száma 
(fő) 

 20

 Eu pályázat (TÁMOP 
5.2.2.  A korai 
beavatkozást 
középpontba helyező 
Biztos Kezdet program 
a leghátrányosabb 
helyzetű térségekben) 
írása 

 2008.10.01  2008.12.31  SZKTT HSZK 
igazgató 

 beadott pályázat száma  1

 Eu pályázat (TÁMOP 
5.2.2.  A korai 
beavatkozást 
középpontba helyező 
Biztos Kezdet program 
a leghátrányosabb 
helyzetű térségekben) 
végrehajtása 

 2009.07.01 2010.06.31.  SZKTT HSZK 
igazgató 

 Fejlesztésben részesülő 
gyerekek 

 15



 Cigány/roma ügyfelek 
bevonása  a 
drogprevenciós 
programokba 

 2009.01.01  2010.12.31  DROG KIK 
vezetője 

 roma személyek száma 
(fő) 

 30

 Cigány/roma ügyfelek 
bevonása megelőző-
felvilágosító 
szolgáltatásba 
(elterelés)  

 2009.01.01  2010.12.31  DROG KIK 
vezetője 

 roma személyek száma 
(fő) 

 5

 Cigány/roma fiatalok 
bevonása 
kortársképzési 
programba 

 2009.01.01  2010.12.31  DROG KIK 
vezetője 

 roma személyek száma 
(fő) 

 10

 Cigány/roma fiatalok 
bevonása komplex 
egészségmegőrző 
programba 

 2009.01.01  2010.12.31  DROG KIK 
vezetője 

 roma személyek száma 
(fő) 

 100

 Cigány/roma 
személyek bevonása a 
Nappali Centrum 
szolgáltatásaiba  

 2009.01.01  2010.12.31  Nappali Centrum 
vezetője 

 roma személyek száma 
(fő) 

 50

Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programjában a halmozottan hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportokat, kiemelten a cigány/roma kisebbséget érintő integrációs programként 
kiemelt fejlesztési célok: 

Rendszeres tanácsadó- és jogsegély-szolgáltatás beindítása és működtetése. 

Telepek, telepszerű lakókörnyezet rehabilitációjához, felszámolásához kapcsolódó tervezési 
folyamat elindítása, valamint a szociális lakásépítések finanszírozásához kapcsolódó 
feltételrendszer kidolgozása. 

A cigány/roma tanulók felsőfokú képzésbe történő bejutásának és részvételének segítése 
céljából érettségire felkészítő képzések szervezése, elsősorban a cigány/roma tanulók 
képzésében tapasztalattal rendelkező oktatási intézmények bevonásáva. 

Lehetőség szerint azon közoktatási intézményben, ahol jelentősebb számban tanulnak roma 
tanulók, el kell érni azt, hogy olyan cigány/roma származású, illetve romológus 
szakképzettséggel rendelkező szociális munkást, pedagógiai asszisztenst vagy szabadidő 
szervezőt alkalmazzanak, akik közvetlenül is segíthetik a tanulni vágyó fiatalokat. 

Foglalkoztatási szint emeléséhez szükséges feltételrendszer kidolgozása az alábbi prioritások 
vonatkozásában: 

Cigány/roma szervezetek felelősségvállalása a cigány/roma lakosság mozgósításában, 
a programban való bennmaradás biztosításában, 

Cigány/roma civil szervezetek megerősítése, 

Cigány/roma civil szervezetek mentori (segítő) hálózatának kialakítása, 

A helyi fejlesztéseknél a munka-intenzív szektorok bővítése, 



A vállalkozóvá válás segítése a Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központ, és az önkormányzat munkaerő-
piaci menedzserei eszközrendszerének felhasználásával. A vállalkozni 
szándékozók részére tájékoztatók szervezése, szaktanácsadás biztosítása, 

A cigányok/romák munkaerő-piaci integrációját támogató programok, pályázati 
lehetőségek feltárása. 

Szolnok városban a cigány/roma kultúra értékeinek és emlékeinek felmérése cigány/roma 
civil szervezetek és aktivisták bevonásával, megfelelő védelme érdekében intézkedések 
tétele. 

Kulturális Centrum és Közösségi ház létrehozása és működtetése. 

A városban élő cigány/roma lakosság egészségi állapotát fel kell mérni és az ehhez 
kapcsolódó egészségügyi térképet el kell készíteni az eltérő demográfiai adatok, 
életminőség, egészségbeli adatok megértése érdekében. 

A város Integrációs Programjának céljai közül területi, városfejlesztési és rendezési vonatkozása 
a Kulturális Centrum és Közösségi ház helykijelölésének és megépítésének van, melyet a 
városfejlesztési stratégia a Hangya utcában jelöl. A város Integrációs Programjának többi 
célkitűzése elsősorban intézkedési tervek kidolgozását és szervezést igényel.  

A tervezett Kulturális Centrum és Közösségi Ház létrehozása egy kiemelkedő jelentőségű 
fejlesztési elképzelése az IVS-nek. A szóban forgó akció-területi rész fejlesztése során a fizikai 
elszigeteltség mellett, a területen élők jövedelmi-, és fogyasztási szegénységéből adódó kulturális 
és közművelődési igényének kiszolgálására is lehetőség kínálkozik. Ezen túl lehetőséget biztosít 
a cigány/roma kisebbség önazonosságának megőrzéséhez, identitásának erősítéséhez fűződő 
kulturális autonómia feltételrendszerének megteremtéséhez. A tervezett intézmény integrálja 
mindazon szociális-, gyermekvédelmi-, kulturális és művészeti alaptevékenységet végző civil 
szervezetet, amelyek komoly áldozatvállalás mellett, jelentős szakmai eredményeket értek el a 
halmozottan hátrányos társadalmi rétegek életesélyeinek és életkörülményeinek javításában, 
valamint a cigány/roma kisebbség nyelvi-, kulturális-, és művészeti értékeinek ápolásában, 
megőrzésében és a kultúrák közötti párbeszéd fejlesztésében. 

Az intézmény egy részről megfelelő infrastrukturális hátteret biztosít a civil-, és cigány/roma 
érdekképviseleti szervezeteknek, formális és szervezett kulturális, művészeti csoportoknak, 
másodsorban a területen élő kliensek számára helyben biztosítható szociális-, egészségügyi-, 
oktatási-, és egyéb ellátások és programok számára. 

Az intézmény jelentősen bővítheti Szolnok Város kulturális és szabadidős program-kínálatát, 
elősegíti a civil szervetek megerősítését, egyben javítja a terület szolgáltatási ellátottságát, oldja 
annak szegregáltságát, és helyben elérhető munkahelyeket teremt. 

Tervezett szolgáltatások, tevékenységek: 

Jogi-, és érdekképviselet, anti-diszkriminációs ügyfélszolgálat, 

Felzárkóztató-, és hátránykompenzáló oktatási programok, 

Egészségügyi tanácsadás, mobil-szűrés, 

Családsegítés, egyéni fejlesztés, 



Munkaerő-piaci tanácsadás, oktatás-képzés, 

Kulturális, művészeti, kézműves és foglalkoztató tevékenységek, programok, 

Közösségi rendezvények, kiállítások, táborok és tematikus programok, stb. 
Szolnok anti-szegregációs programmal már az integrált városfejlesztési stratégia készítése előtt is 
rendelkezett, melynek elkészítéséhez igénybe vette a kisebbségi önkormányzatok, a különböző 
szervezeteinek segítségét, közreműködését is. Így azok kapcsán a partnerségi együttműködés 
létrejött. Ezért ma már nem az anti-szegregációs stratégia készítéséhez, hanem végrehajtásához - 
esetleg kiegészítéséhez - kell további partnerséget biztosítani.  
OLE OBJECT6. sz melléklet 
KÖZBIZTONSÁGI TERV  

A közbiztonsági helyzet értékelése során figyelmet kell fordítanunk, hogy a visszaesők aránya 
több mint 47 %.9 Közöttük igen magas azon elkövetők aránya, akik a bűnözést „hivatásszerűen”, 
kellő tapasztalattal felvértezve űzik.  

Továbbra is igaz, hogy a kiskorú bűnelkövetők száma magas, annak ellenére, hogy 2005-höz 
képest kissé csökkent. A legveszélyeztettebbek a disszfunkcionálisan működő családi 
környezetben élő gyermekek, akik gyakran már 9-10 éves korban elkövetik csekély tárgyi súlyú 
cselekményeiket. A kiskorú bűnelkövetések struktúrája jelentősen hasonlít a felnőtt 
bűnelkövetések szerkezetére, főként a vagyonelleni deliktumok dominálnak. A kiskorú 
bűnelkövetők hátterében gyakorta vélelmezhető felnőtt „felbujtó”, aki a büntethetőséget kizáró 
okok ismeretében kihasználja kiszolgáltatottságukat, hiszékenységüket. A kiskorúak, a család 
vagy gondviselő által nem biztosítható - korosztályra jellemző - szükségleteik kielégítésére, 
leginkább kortársaik sérelmére, válogatás nélkül követnek el lopást, gépkocsi feltörést, esetenként 
csoportos rablást.  
Személy elleni bűncselekményeiket a társas elkövetés, az indokolatlan erőszak, és igen gyakran a 
brutalitás jellemzi. 
A konkrét nyomozások tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az elmúlt két évben nőtt a 
kiskorúak és az időskorúak, valamint a helyzetüknél fogva kiszolgáltatottak veszélyeztetettsége.  
A bűncselekményekkel okozott kár az értékelt időszakban hullámzó volt, de 2004 óta emelkedő 
trend érvényesül, melyet a vagyon elleni deliktumokkal okozott kár növekedése generál.10 Az 
összkár értéke 2005 óta meghaladja az 1 milliárd Ft-t, ezzel szemben a kármegtérülési mutató 
igen alacsony, mindössze 7-9 % között változik.  
A bűncselekmények területi elrendeződését vizsgálva a város bűnügyi térképén jól látható, hogy 
továbbra is a belváros a legfrekventáltabb, az itt elkövetett jogsértő cselekmények jelentős része 
éppen arra a területre összpontosul, ahol a terület-felügyeleti rendszer kiépítését tervezzük.  
 
 

                                                 
9 Valamennyi büntetőeljárás ERÜBS adatit figyelembe véve. 
10 A diagram csak a vagyon elleni és a gazdasági bűncselekménnyel okozott kárt tartalmazza, 
mivel a más bűncselekmények által okozott kár jelentéktelen. 


