
67/2014. (III.27.) sz. közgyűlésének határozat 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának, 
valamint a Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégia részét képező Anti-

szegregációs tervének felülvizsgálatáról és aktualizálásáról 

Módosította a 10/2015. (I.29.) sz. közgyűlési határozat 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 6. § a) pontjában, 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, 
figyelemmel a Kormány 1430/2011. (XII.13.) Korm. határozatával elfogadott a Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012-2014. évekre szóló 
kormányzati intézkedési tervéről, továbbá a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat 
között kötött keret-megállapodásban foglalt számszerűsíthető célkitűzések elérése érdekében 
kidolgozott részletes intézkedési tervről szóló 1338/2011. (X.14.) Korm. határozatra, és a területi 
felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok 
irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II.11.) KIM rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot 
hozza: 

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi az előterjesztés 
mellékletét képező Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrációs Programjáról, 
különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű rétegek életesélyének javításáról, valamint 
az IVS Anti-szegregációs Terv 2013. évi intézkedéseinek eredményeiről szóló beszámolót.   

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét képező Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának 2014. évre vonatkozó Cselekvési 
Feladattervét, ezzel egyidejűleg a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs 
Programjának, valamint a Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégia részét képező Anti-
szegregációs tervének felülvizsgálatáról és aktualizálásáról szóló 102/2013. (V. 2.) számú 
közgyűlési határozat mellékletét hatályon kívül helyezi. 
 Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester 
   Szabó István alpolgármester 
   Balla György alpolgármester 
   Dr. Sebestyén Ildikó jegyző 
   Dr. Rácz Andrea aljegyző 
   Polgármesteri Hivatal igazgatói 
   Integrációs Munkacsoport tagjai a Humán Igazgatóság által 
   Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Non-profit Kft. Vezetője 
   Kozák Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 Szalay Ferenc s.k.  Dr. Sebestyén Ildikó s.k. 
 polgármester  jegyző 

67/2014. (III.27.) számú közgyűlési határozat melléklete 

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
INTEGRÁCIÓS PROGRAMJÁNAK  

2014. évi CSELEKVÉSI FELADATTERVE  



1. Jogegyenlőség érvényesítése 

a. A halmozottan hátrányos helyzetű, főként cigány/roma nemzetiségi önazonosságot vállaló 
lakosság szükségletein alapuló időszakos vagy rendszeres tanácsadó- és jogsegély-szolgáltatás, 
valamint jogegyenlőségi-, és egyenlő bánásmód koordinációs szakmai fórum működtetési 
feltételeinek biztosítása.  
A szükségletekre épülő jogsegély-szolgáltatás, - elsődlegesen a SZMJV Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, az Egyenlő Bánásmód Hatóság JNSZM referensi,  valamint a JNSZM Család-, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház jogi segítségnyújtó- és anti-diszkriminációs szolgáltatások 
hozzáférésének és népszerűsítésének támogatásával -, lehetőleg olyan elismert, szakmai 
ismerettel és tapasztalattal rendelkező szervezettel illetőleg szakemberekkel, amelyek 
elfogadottak a hátrányos helyzetű, elsősorban cigány/roma származású lakosok között. 

b. *A társadalmi felzárkózás módszertani fejlesztését támogató szakmai, szakmaközi 
konferencia, egyeztetések, fórumok, tapasztalatcserék folytatása. A települési esélyegyenlőségi 
és anti-diszkriminációs segédanyagok, kommunikációs eszközök és szakmai műhelyek 
létrejöttének fejlesztése. 

2. Életminőség javítása, közösségi szocializáció 

a. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia mellékletét képező 2007-2015 időszaki Anti-
szegregációs Tervhez igazodóan, a szegregált területeken lévő önkormányzati bérlakások 
karbantartásához, a telepszerű lakókörnyezetek rehabilitációjához, és az anti-szegregációs 
beavatkozásaihoz kapcsolódóan folytatni kell a megkezdett tervezési, előkészítési folyamatot. A 
Mobilizációs Terv ütemezése alapján, támogatni kell a Törteli úti szegregátumból elköltöző 
családok társadalmi felzárkózását és települési integritását segítő humán szolgáltatások 
hozzáférésének fejlesztését. 
*A területi szegregáltság teljes megszüntetéséig szociális rehabilitációs programokkal, 
közösségi szociális funkciók kialakításával, környezeti és egészségügyi ártalomcsökkentő 
programokkal kell elősegíteni a rászorulók életkörülményeinek javítását. 

b. *Tovább kell folytatni a hátrányos helyzetű, kiemelten a cigány/roma nemzetiségű fiatalok 
szabadidős, - különösen a nyári tanítási szünetben szervezett - sportolási és táboroztatási 
lehetőséghez való hozzájutásának javítását, ösztönözve és elősegítve az egyéb önkormányzati és 
külső forrás bevonását e célra.  

c. Kiemelten azon alapfokú nevelési-, oktatási intézményekben és iskolarendszeren kívüli 
hátránykompenzáló oktatási programokban,  valamint korai beavatkozást középpontba állító 
hátránykompenzáló projektek során, ahol jelentős számban koncentrálódnak fogyasztási-, és 
lakáskörülményi szegénységben élő kiskorúak, lehetőség szerint támogatni kell az intézményi 

*A megjelölt feladatok költsége, illetőleg egyes projektek önrésze SZMJV Önkormányzata 2014. 
évi  
költségvetésében biztosított. 
integrációs programok megvalósításának folyamatát. Segíteni kell az egészségügyi-, higiéniai-, és 
érzelmi nevelést célzó szocializációs gyakorlatokat, kommunikációs nevelést, a szülői-, családi-, 
és közösségi együttműködés keretében szervezett rendezvények, programok megvalósítását. 



d. Folytatni kell a szegregált és marginális területeken élők biztonságát növelő önkormányzati 
bűnmegelőzési programok innovatív fejlesztését, és támogatni kell a helyi közösségek önvédő 
képességét növelő kezdeményezéseket, a tolerancia-erősítő, valamint a közterületek közösségi 
használatba vételét célzó programokat. 

e. Az IVS 2007-2015 időszakra vonatkozó Anti-szegregációs Terv aktualizálása, és szociális 
város-rehabilitációs fejlesztések fenntarthatóságának tervezhetősége, ezen belül azon 
válságterületek és rászoruló lakossági csoportok láthatóvá tétele érdekében, - melyeket leginkább 
sújtja a szegénység és társadalmi kirekesztettség -, lehetőség szerint a stratégiai tervezést 
támogató un. „Települési Válság-térkép”-et kell létrehozni. 

3. Oktatás, képzés 

a. *„A hátrányos helyzetű tanulók elismerésére kidolgozott elvek alapján, tovább kell folytatni 
a Szolnok Megyei Jogú Város területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulmányi, kulturális, 
művészeti, közösségi és sport területen kiemelkedő tevékenységet végző hátrányos helyzetű, 
kiemelten cigány/roma nemzetiségi önazonosságot vállaló tanulók jutalmazását, - lehetőség 
szerint - évi egy alkalommal. 

b. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata integrációs és anti-szegregációs céljaival 
összhangban, meg kell vizsgálni egy települési „integrációs szakmai díj” bevezetésének 
lehetőségét, a Szolnok városban állandó lakhellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű 
társadalmi réteghez tartozók életkörülményeinek javításában, a rászorulók társadalmi 
hátrányainak kompenzálásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó és példaértékű áldozatvállalást 
tanúsító szakemberek elismerésére, évi egy alkalommal. 

c. *A cigány/roma nemzetiségi önazonosságot vállaló tanulók számára minőségi szakképzést 
és/vagy érettségit adó középfokú oktatási intézményekbe való bekerülésének elősegítése 
céljából, képességfejlesztő és tehetséggondozó felkészítő képzések kimunkálása, bevezetése, és a 
működő programok - kiemelten a TANODA(k) - fenntarthatóságának támogatása, valamint 
felsőfokú képzésbe történő bejutást támogató rendszerek fejlesztése. 

d. Lehetőség szerint azon közoktatási intézményben, ahol jelentősebb számban tanulnak 
cigány/roma nemzetiséghez sorolható tanulók, kezdeményezni kell, hogy olyan cigány/roma 
nemzetiségű, illetve romológus szakképzettséggel rendelkező szociális munkást, pedagógiai 
asszisztenst vagy művelődés-szervezőt alkalmazzanak, akik közvetlenül is segíthetik a tanulási 
motivációval rendelkező fiatalokat. Ezen humán-erőforrás rendelkezésre állásáig, a 
közfoglalkoztatott cigány/roma nemzetiségű segítő asszisztensek alkalmazásának 
kezdeményezése indokolt az oktatási célok teljesülése érdekében.  

e. Szükséges kezdeményezni azon közoktatási intézményekben, ahol erre igény mutatkozik, hogy 
a cigány/roma nyelvi-, művészeti- és népismereti oktatás megszervezésre kerüljön. 

*A megjelölt feladatok költsége, illetőleg egyes projektek önrésze SZMJV Önkormányzata 2014. 
évi  
költségvetésében biztosított. 



f. Tovább kell folytatni és a megkezdettek szerint, tájékoztató és szervező munkával elő kell 
segíteni az érintettek minél szélesebb körének részvételét az alábbi célcsoportok és célok 
vonatkozásában: 
f.a./ 8 osztályt el nem végzett személyek motiválása az általános iskolai tanulmányaik 
befejezésére, 
f.b./ valamint az ezt követő akkreditált szakmai képesítés vagy első szakma megszerzésére, 
f.c./ cigány/roma nemzetiségi önazonosságot vállaló munkavállalókat alkalmazó vállalkozások 
partnerségi bevonása, 
f.d./ a szakmai gyakorlatot biztosító cégek ösztönzése. 

g. Tovább kell folytatni a horizontális együttműködést támogató adaptációk elterjedését, 
különösen a pedagógusok - lehetőleg akkreditált - romológiai továbbképzését, valamint a 
hospitalizáció bevezetésének vizsgálatát. Szükséges kezdeményezni a romológia képzés 
kiterjesztését a középfokú oktatási intézményekre is. 

h. Tovább kell folytatni Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó azon 
köztisztviselők, és közalkalmazottak, valamint a szolnoki szociális ellátásban dolgozók és a 
közfoglalkoztatásban foglalkoztatott segítők romológiai továbbképzését, akik munkájuk során 
kapcsolatba kerülnek cigány/ roma nemzetiségi származású állampolgárokkal. 

i. *Segíteni kell a gyermekszegénység és a gyerekek társadalmi kirekesztettségének 
visszaszorítását célzó, a szegénység átörökítésének megszakítását, a tanulási, nevelési 
problémák megelőzését, és a megfelelő környezet, támogató kapcsolatok, tudás és készségek 
korai fejlesztését végző programok - különösen a Biztos Kezdet Gyerekház projektek - 
működési stabilitását és fejlesztését. 

4. Foglalkoztatási célok eléréséhez szükséges eszközrendszer 
a. Foglalkoztathatóság növelése érdekében a foglalkoztatás elősegítésében és a munkanélküliek 
ellátásában feladatokkal rendelkező intézményekkel és szervezetekkel a szoros együttműködés 
további erősítése, az alábbi célok, prioritások tekintetében: 
a.a./ felzárkóztató képzések 
a.b./ esélyjavító motivációs, kommunikációs, munkaerő-piaci készségfejlesztő programok, 
családtámogatások, 
a.c./ iskolarendszeren belüli felnőttképzésben és iskolarendszeren kívüli betanító, OKJ-s 
képzésben való részvétel, 

b. Esélyegyenlőség biztosításához szükséges feltétel- és eszközrendszer kidolgozásának 
folytatása, kiemelt figyelemmel az alábbiakra: 

b.a./ pozitív példák bemutatása, amely mérsékelheti az intoleranciát, 

b.b./ határozottabb fellépés a hátrányos megkülönböztetés ellen, a cigány/roma nemzetiségi 
érdekképviseleti szervezetek aktív közreműködésével, 

b.c./ kapcsolatfelvétel Szolnok Megyei Jogú Városban működő jelentősebb munkáltatókkal a 
cigány/roma lakosság foglalkoztatásnak élénkítése céljából, részvétel a munkáltatók és 
munkavállalók érdekképviseleti szerveinek fórumain, 



b.d./ a média bevonása kapcsán pozitív előremutató példák, események, sikeres pályázati 
programok bemutatása, 

*A megjelölt feladatok költsége, illetőleg egyes projektek önrésze SZMJV Önkormányzata 2014. 
évi  
költségvetésében biztosított. 

b.e./ célcsoporti esélynövelő fórumok, az öngondoskodási szemlélet terjedését támogató szociális 
rehabilitációs programok létrehozása cigány/roma nemzetiségi civil szervezetek bevonásával. 

c. Foglalkoztatási szint emeléséhez szükséges feltételrendszer kidolgozása az alábbi prioritások 
vonatkozásában: 
c.a./ cigány/roma nemzetiségi szervezetek felelősségvállalása a cigány/roma önazonosságú 
lakosság mozgósításában, a programokban való bekerülés és bennmaradás biztosításában, 
c.b./ cigány/roma nemzetiségi civil szervezetek megerősítése, 
c.c./ cigány/roma nemzetiségi civil szektor mentori- (segítő), és önkéntes hálózatának 
kialakítása, 
c.d./ városfejlesztési beavatkozások során a helyi munka-intenzív szektorok bővítése, 
c.e./ a vállalkozóvá válás segítése a JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi kirendeltsége eszközrendszerének felhasználásával. A vállalkozni szándékozók 
részére tájékoztatók szervezése, szaktanácsadás biztosítása, 
c.f./ a cigány/roma nemzetiségű aktívkorúak munkaerő-piaci integrációját támogató programok, 
pályázati lehetőségek feltárása. 

d./ A közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzés támogatása és feltételrendszerének 
javítása mellett, - elsődlegesen a már működő és fenntartási kötelezettséget jelentő projekteket 
érintően - folytatni kell a foglalkoztatási szint emelése érdekében a közfoglalkozatás új 
területeinek kutatását és szervezését, a cigány/roma nemzetiségi szervezetek és mentorok 
támogató tevékenységének fokozásával. 

5. Informatika, kultúra, kommunikáció  

a. *Elősegíteni és támogatni kell Szolnok városban a cigány/roma nemzetiségi kultúra 
értékeinek és emlékeinek felmérését a Szolnoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint 
civil szervezetek és aktivisták bevonásával. A felmért és összegyűjtött kulturális értékeket és 
emlékeket lehetőség szerint kiadványba kell foglalni. 

b. Meg kell vizsgálni a cigány/roma nemzetiségi kulturális és nyelvi értékeket megjelenítő 
katalógusok elkészítésének lehetőségét, digitális rendszerbe történő rögzítését, továbbá Szolnok 
Város és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat honlapján a cigány/roma nemzetiség közösségi 
értékeit megjelenítő közérdekű információkat és programokat közvetítő integrált megjelenés 
lehetőségét. 

c. *Szolnok városban jelentkező igények felmérését követően a cigány/roma nemzetiség 
kulturális - tehetségkutató, folklór, tematikus, szórakoztató - rendezvényeknek, lehetőség 
szerint a városi rendezvények körébe történő integrálásának elősegítése, a hagyományőrző 
csoportok nyilvános szerepléseihez szükséges eszközök és feltételek biztosításának támogatása. 



d. Cigány/roma nemzetiségi írott sajtó terjesztése és bővítése annak érdekében, hogy minél több 
anyanyelvi érték és információ jusson el a lakossághoz, elősegítve a cigány/roma nemzetiségi 
önazonosság legfontosabb nyelvi örökségének fennmaradását. 

*A megjelölt feladatok költsége, illetőleg egyes projektek önrésze SZMJV Önkormányzata 2014. 
évi  
költségvetésében biztosított. 

e. Közreműködés az Integrált Városfejlesztési Stratégia Nyugati Városrészi akcióterületén épülő 
közösségi közművelődési és szabadidős tér funkcionális kialakításában és működtetési 
koncepciójának kimunkálásában. Ennek során össze kell gyűjteni a modellezhető igények és 
elképzelések felmérését a cigány/roma nemzetiségi érdekképviseletek és akcióterületi civil 
fórumok bevonásával. 

6. Egészségügy 
A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, kiemelten a szegregált lakókörnyezetben 
élők egészségügyi állapotának javítása érdekében, az ingyenesen igénybe vehető egészségügyi 
szűréseken való részvétel ösztönzése, elősegítése. A szociálisan rászorulók számára helyben 
történő mobil szűrés feltételeinek biztosítása, valamint a hátrányos helyzetű közterületek 
közegészségügyi feladatainak, és közösségi környezettudatosságot javító akcióinak támogatása.  

7. Értékelés 
Az Integrációs Munkacsoport által végzett éves munkát, valamint a 2007-2015 évekre szóló Anti-
szegregációs Terv feladatainak végrehajtását, illetőleg megvalósítását minden évben egy 
alkalommal értékelni kell. 
Határid ő: Az 1.,2., 3.c-i.,4.,5., 6., 7. pontok tekintetében: 2015. március 31. 
1 
Felelős: polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Igazgatóság 
Felkérésre Integrációs Munkacsoport  
A 4., 5.,6. pont tekintetében felkérésre SZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

*A megjelölt feladatok költsége, illetőleg egyes projektek önrésze SZMJV Önkormányzata 2014. 
évi  
költségvetésében biztosított. 
 
 

                                                 
1 Módosította a 10/2015. (I.29.) sz. közgyűlési határozat 


