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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Kiskunmajsa Város Önkormányzata az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, érvényesülését
biztosító programokat, intézkedéseket már 2011. évben számba vette. Az akkor elkészített
Esélyegyenlőségi Programban foglaltakat a 2017. évben felülvizsgálva az általános tapasztalat,
hogy a kitűzött célok megvalósítása az Önkormányzat részéről folyamatos, aktív beavatkozást
igényelt és igényel.
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkezéseivel, Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.
A települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít. A helyi
esélyegyenlőségi programot kétévente kell felülvizsgálni, melynek alapján, ha szükséges
módosítják az intézkedési tervet és a programot.

Kiskunmajsa bemutatása

Kiskunmajsa a Dél-alföldi régióban, Bács-Kiskun megyében található. A település a Homokhátság
termelési tájkörzetének dél-keleti övezetében helyezkedik el. Területe 22.198 ha. A város a
1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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Kiskunhalas-Kiskunfélegyháza vasútvonal mellett terül el. Áthalad rajta az 5405 és az 5402 jelű
országút. Az M5 autópálya 14 km-re található. A város és vonzáskörzete tanyás szerkezetű.

Kiskunmajsa a területfejlesztés szempontjából hátrányos helyzetű kistérség központja,
körzetközponti szerepet tölt be. Vonzáskörzetéhez tartoznak Csólyospálos, Jászszentlászló,
Kömpöc, Móricgát és Szank községek. A kistérség hagyományosan mezőgazdasági terület, az ipar
fejlődése lassú.
2013. január 1-jétől Kiskunmajsa járásközpont lett. A kiskunmajsai járáshoz tartoznak mindazok a
települések, amelyek a kistérséget is alkotják.
A település egyik fejlődési iránya a turizmus, amely az 1984-ben feltárt termálvíz természeti kincsre
épül.
A másik fejlődési irány az iparfejlesztés, amelyhez 70 ha területű ipari park áll rendelkezésre. Az
ipari park területéből 13,6 ha komplexen közművesített, amely alkalmas befektetők fogadására.
A település természeti környezete
A település természeti értéke a tartósszegfű, természetes élőhelye Bodoglár, amelyet turisztikai
attrakcióként tanösvény túra keretében szakember mutat be az érdeklődőknek. Szőlő- és
gyümölcstermesztésnek évszázados hagyománya van a településen. Az előbbire épül a borászat, a
meggytermesztésre pedig élelmiszer-feldolgozó ipar.
A talaj gyenge termőhelyi adottságú, jellemzően szántó és legelő a művelési ága. Erdészeti fafajok
közül az alföldi fajták (akác, nyár) honosak.
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A település demográfiai adatait az alábbi táblázatok és diagramok szemléltetik.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év

Fő
(TS 0101)

2012
11 498
2013
11 505
2014
11 381
2015
11 216
2016
11 120
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Változás

100%
99%
99%
99%
0%

Öregedési mutató
Állandó népességből a 100 0-14 évesre jutó 65-x évesek száma

Természetes szaporodás/fogyás (ezrelék)
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Vándorlási egyenleg (ezrelék)
Vándorlási különbözet az adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel
bejelentkezők és az onnan másik közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel
bejelentkezők számának különbözete ezer lakosra vetítve.

Értékeink, küldetésünk
Kiskunmajsa Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok esélyegyenlőségének biztosítására. Az esélyegyenlőség megléte mindannyiunk számára
fontos értéket képvisel. Lényege, hogy minden ember egyenlő esélyekkel tudjon hozzáférni a
különböző közszolgáltatásokhoz, függetlenül attól, hogy az illető férfi vagy nő, fogyatékkal élő
vagy valamely nemzetiséghez tartozó személy. Az esélyegyenlőségnek érvényesülnie kell továbbá a
munkaerőpiacon, az oktatás és képzés területén is.
Önkormányzatunknak aktív szerepet kell vállalnia az esélyegyenlőtlenségek felszámolása
érdekében. Esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége részeként megalkotja az esélyegyenlőségi
programot, valamint mindent megtesz azért, hogy a helyi civil szervezeteket és az önkormányzati
intézményeket is bevonja az intézkedési tervek kidolgozásába.

8

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Kiskunmajsa Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
 a diszkriminációmentességet,
 szegregációmentességet,
 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel
illetve a Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény,
amelynek részeként működik a bölcsőde).
Az esélyegyenlőségi program célja, hogy Kiskunmajsa olyan településsé váljon, ahol senki nem
tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai
alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított
az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. Az
esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosításán túl egyes társadalmi csoportok esetében olyan
támogató lépések megtételére van szükség, melyek az esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják.
Az Esélyegyenlőségi Program egy olyan alapdokumentum, amely támpontot ad Önkormányzatunk
számára a fejlesztési források esélyegyenlőségi elvű felhasználására.

A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.
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A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról
előírásaira.
A fenti jogszabályi rendelkezések alapját képezi Magyarország Alaptörvényének Szabadság és
felelősség részének XV. cikke.
„(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj,
szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak.
(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal
élőket.”
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-ben elfogadta a 3/2015. (II. 26.) sz.
rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 4/2015. (II.26.)
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról.
A rendeletek megalkotását indokolta, hogy 2015. március 1-jétől módosult a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.).
A módosítás megszüntette a lakásfenntartási támogatást, méltányossági közgyógyellátást,
méltányossági ápolási díjat, valamint az adósságkezelési szolgáltatást. A módosított jogszabály,
valamint az átalakult finanszírozási rendszer szükségessé tette az önkormányzat által nyújtandó
ellátások felülvizsgálatát.
A rendeletek célcsoportja a mélyszegénységben élők és a gyermekek.
E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint Kiskunmajsa
Város Önkormányzata meghatározott ellátások nyújtásával, biztosításával segítséget nyújt a
gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve családban történő
biztonságos nevelkedéséhez.
A rendeletek megalkotása során a képviselő-testület előtérbe helyezte az esélyegyenlőségi
alapelveket. A testület minden évben felülvizsgálja a rendeleteket annak érdekében, hogy az minél
inkább a felmerülő igényeket szolgálja.

2. Stratégiai környezet bemutatása
Szolidáris, biztonságos egyéni esélyeket biztosító város
Az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód érvényesítése szempontjából releváns, a
társadalom különböző csoportjainak együttélésére vonatkozó stratégiák különösen az alábbiak:
 „Legyen jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032)
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta,
hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési
esélyeit. A törvény minden gyermekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek
kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a
legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi
ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke.
 Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv 2007
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program
Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául
tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló
intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás,
lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a
kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó
konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges
intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen
megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja
megvalósítani.
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 Idősügyi Nemzeti Stratégia 2009
Az Országgyűlés 2009-ben a 81/2009. (X.2.) OGY határozatában fogadta el a Stratégiát,
amelynek célkitűzéseinek megvalósulását két ütemtervre bontották. Az első rész 2010-2022ig, a másik 2023-2034-ig tervezhető, hogy több párhuzamosan folyó cselekvési tervvel
együtt tudjon megvalósulni. A magyarországi időspolitika egyik legfontosabb megoldandó
kérdése az időskorúak diszkriminációjának megszüntetése és az esélyegyenlőség
megteremtése, az idős korosztály igényeinek figyelembevétele az élet valamennyi területén.
A stratégia kiinduló pontja az, hogy a legtöbb ember időskorában a következő négy dolgot
szeretné elmondani magáról: a társadalom megbecsült tagja, egészséges, nem magányos,
biztonságban és védettségben tud élni. Ezekből kiindulva a célok a fenntarthatósági elvek
mentén fogalmazódtak meg. Minden korosztály számára élhető világban olyan gazdasági és
társadalmi környezet kialakítása, amelyben az idősödő és az idős emberek meg tudják őrizni
aktivitásukat, társadalmi részvételüket. Olyan szemlélet kialakítása, amellyel biztosítható és
növelhető az időskor presztízse, valamint az idős korosztály iránti szolidaritás. Az időskorra
történő felkészülés és az aktív társadalmi részvétel igényének erősítése a társadalomban.
 Az EU 2020 stratégia
Az EU 2020 stratégia az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája,
a 2000-ben megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új,
közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a
válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott
megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit
kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket
2020-ra az EU egészének teljesítenie kell, két területen is megjelenik. Az oktatásban a
lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen
ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok
száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a
szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.
 Nemzeti Reform Program
A Nemzeti Reform Program: Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb
eszközét tagállami szinten a nemzeti reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak
minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A
nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti
célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a
növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy
kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai
lesznek. A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának
szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett.
 Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia – Irányok és Célok
2010-2021
A Stratégiát a 1004/2010. (I.21.) határozatában fogadta el a Kormány. A hosszú távú
célkitűzéseket a Pekingi Cselekvési Programmal és „A nők és férfiak egyenlőségéről szóló
útiterv 2006-2010” című Európai Bizottság által kiadott dokumentummal összhangban
alkották meg. Ennek keretében hat prioritást határozott meg olyan területeken, ahol a nők és
a férfiak társadalmi egyenlőségének eléréséhez határozott kormányzati lépések megtételére
van szükség. A nők és a szegénység, valamint az egészség szempontjainak figyelembe
vételével a foglalkoztatási aránytalanságok felszámolása. A Kormánynak támogatnia kell a
szakmai, a magán- és a családi élet jobb összehangolhatóságát. A politikai, gazdasági
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döntéshozatalban, és a tudomány területén a férfi-női részvétel aránytalanságainak
csökkentését kell elérni. Az erőszak elleni hatékony fellépéshez, a megelőzéshez szükséges
intézkedések megtételének elősegítése. A nemekhez kötődő sztereotípiák visszaszorítása. A
nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenségek leküzdéséhez szükséges stratégiai
célokhoz kapcsolódó változások szakmai megalapozása képzés, intézményrendszer,
nemekre érzékeny költségvetés, nemekre bontott adatgyűjtés által
 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011–2020)
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011- ben
jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című
dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében
megfogalmazott felzárkózás politikát helyezi középpontba, emellett 13 hangsúlyos célja a
roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia
célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek –
gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú
elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését
kívánja előmozdítani, figyelemmel a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns
stratégiára, így a gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az
egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.
 Nemzeti Drogellenes Stratégia (2013–2020)
A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 – Tiszta tudat, józanság, küzdelem a
kábítószer-bűnözés ellen című dokumentum, melyet az Országgyűlés a 80/2013. (X.16.)
határozatában fogadott el, illeszkedik az Európai Unió 2013-2020-ra vonatkozó
drogstratégiájához. A Drogellenes Stratégia elsősorban a kábítószer-problémára vonatkozik,
azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kábítószer-jelenség szorosan összefügg
más kémiai és viselkedés függőségi problémákkal, a probléma hatékony kezeléséhez
hozzátartozik a rendszerszemléletség, és egyéb nemzeti stratégiákkal, valamint
programokkal való szoros együttműködés. Három beavatkozási területen állapít meg
fejlesztési irányokat: egészségfejlesztés és kábítószer-megelőzés; kezelés, ellátás és
felépülés; valamint kínálatcsökkentés területén. A Kormány a Stratégia által egyes ágazatok,
intézmények, helyi közösségek és szervezetek számára ad irányadó koncepciókat, szemléti
és értelmezési rendszereket az akciótervek, cselekvési programok elkészítéséhez. A
társadalom közösségei, tagjai és döntéshozói körében segíti elő a kábítószer-jelenség
megértését, és a stratégia alapelveivel való azonosulást.
 Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (2013–2023)
A Kormány a 1744/2013. (X.17.) számú kormányhatározatában fogadta el a Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégiát. Magyarország kriminálpolitikai törekvése a közrend erősítése, a
közterületek biztonságának fokozása, a bűnözés mennyiségi visszaszorítása és csökkentése,
a bűnözéssel okozott károk és negatív hatások enyhítése, megfelelő védelem biztosítása a
családok és egyének számára, végső soron az állampolgárok biztonságérzetének javítása.
Kiemelt beavatkozási területnek számít a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, a
településbiztonság fokozása, az áldozattá válás megelőzése és az áldozatok segítése,
valamint a bűnismétlés megelőzése. Az aktív bűnmegelőzési tevékenység lehet bármennyire
is hatékony és kiterjedt, megfelelő forrásokkal ellátott, nem érhet el sikert, ha a tágabb
értelemben vett környezeti hatásoknak nincs megfelelő támogatásuk. A környezeti hatások a
családi és közösségi kapcsolatoktól kezdve, az oktatási, nevelési, állami intézményeken át
lehetnek. Minden olyan területre ki kell hatnia a bűnmegelőzési tevékenységnek, amely
valamilyen formában növelheti, csökkentheti vagy meghatározhatja a bűnelkövetővé vagy
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áldozattá válást. A bűnmegelőzésben az állami szervezeteken kívül önkormányzati, civil és
egyházi szervezetek, a gazdaság szereplői, tágabban fókuszban a családok és maguk az
állampolgárok vesznek részt, a legfontosabb szerepet továbbra is a rendőrség tölti be.
 Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia
Az Országgyűlés 18/2013. (III.28.) sz. határozatával fogadta el a Nemzeti fenntartható
fejlődés Keretstratégiáról szóló határozatát. A Keretstratégia a közpolitikai
döntéselőkészítés-döntéshozási rendszerben egy hosszú távú koncepció, amelyben keretet
nyújt más szakpolitikai stratégiáknak és terveknek, hogy azok fenntarthatósági szempontból
megfelelőek legyenek. A fenntarthatóság az emberiség folytonos megújulását, a jövőért való
felelősség érvényesítését, a folyamatosan változó környezethez való alkalmazkodást jelenti,
a természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzésének érdekében. A fejlődés pedig
az alkalmazkodásban történő javulásra vonatkozik. A nemzet fenntarthatósági politikájának
átfogó célja a folytonosan változó társadalmi-humán-gazdasági-természeti külső
környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása és fejlesztése. Az emberi
erőforrások célterületen a népesség stabil egészsége, a jelenkor kihívásainak megfelelő
készségekkel és tudással rendelkező, a kirekesztést mellőző társadalom létrehozása, mivel a
szegénység és az etnikai kirekesztés a szolidáris társadalom legnagyobb ellensége.
 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025)
Az Országgyűlés a 15/2015. (IV.7.) számú határozatában fogadta el a Programot. A 2011.
évi népszámlálás adatai szerint a népesség 4,9%-a vallotta magát fogyatékos személynek,
azonban a nemzetközi felmérések szerint vélhetően a lakosság 10%-a élhet valamilyen
fogyatékossággal együtt, ez hazánkban körülbelül 1 millió főt érinthet. Tartós betegséggel,
egészségkárosodással a népszámlálási adatból vonatkoztatva viszont már jóval magasabb
létszám, körülbelül 1,6 millió fő él együtt. A fogyatékossággal élők az élet számos területén
még ma is hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, ezért kiemelten fontos a különböző
területeken az esélyegyenlőség megteremtése a személyre szabott igényeik alapján. A
többségi társadalom tagjainak meg kell tanulniuk a fogyatékossággal élők emberi
méltóságának tiszteletben tartását. Rendkívül fontos, hogy a fogyatékossággal élőket
bevonják azoknak a döntéseknek a meghozatalába, amelyek az ő életükre is befolyással lesz.

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
Adatforrásként, továbbá az Önkormányzat által ellátott feladatok, illetve az önkormányzati
törekvések bemutatására felhasználtuk az alább felsorolt önkormányzati dokumentumokat, oly
módon is, hogy szövegrészeket emeltünk át jelen dokumentumba:






Gazdasági Program (2015-2020)
Kiskunmajsa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015)
Anti-Szegregációs Program (ITS részeként)
Sportkoncepció (2015-2020)
Kiskunmajsai Gyermekjóléti Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Szakmai
Program
 Kiskunmajsa Járás Esélyteremtő Programterve (2016)
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Kiskunmajsa hosszú távú társadalompolitikai céljai között a népesség növekedésének elősegítése, a
családpolitika, valamint horizontális célként az egyenlő esélyek biztosítása kitüntetett szerepet kap.
A szociális ellátórendszerek fejlesztése, az ifjúsági és családpolitika, valamint a társadalmi
felzárkóztatásra irányuló programok mellett a cél integrálja a közbiztonság javítását szolgáló
beavatkozásokat, valamint a helyi közösségi élet támogatását. A cél sikeres megvalósításához
szükség van a különböző fenntartású intézmények közötti együttműködésre és a civil szervezetek
szerepvállalására.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak
bemutatása
2016. január 1-jétől a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alól kikerült a
Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény, mely ezután Kiskunmajsa Város
Önkormányzata fenntartása alá tartozik, új neve Kiskunmajsai Gyermekjóléti Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Intézmény. Az intézmény két részből áll, a Központ az egész járás
területére vonatkozóan lát el feladatokat, míg a Szolgálat Kiskunmajsa, Csólyospálos és Kömpöc
települések területén lát el feladatokat.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség
szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés során felhasznált adatok többsége a TEIR adatbázisból származik. Emellett
információt gyűjtöttünk helyi forrásokból (polgármesteri hivatal nyilvántartásai, intézmények
adatai), valamint a 2011. évi népszámlálás adataiból is.
Természetesen vannak olyan területek, ahol hivatalos adatok nem, vagy csak csekély mértékben
állnak rendelkezésünkre. Például a roma nemzetiséggel összefüggésben csak a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, a 2011. évi népszámlálás adatait, valamint a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati
választáson névjegyzékben szereplők számát tudtuk felhasználni.
Az adatgyűjtésnél az alábbi adatbázisok nyújtottak segítséget:
- KSH – népszámlálási adatok
- KSH-TeIR- KSH területi adatok rendszere
- KSH-TeIR – Szociális Ágazat adatai (MÁK)
- KSH-TeIR- Önkormányzati adatok
- Önkormányzaton belüli saját adatgyűjtés
- civil szervezetek és egyéb szervek adatszolgáltatása.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban egyre súlyosabb problémát jelent a mélyszegénység, tartós szegénység. Ez a fogalom
azt jelenti, hogy valaki vagy valakik tartósan a létminimum alatt élnek és esélyük sincs arra, hogy
ebből önerőből kilépjenek.
Ahhoz azonban, hogy tudjuk vizsgálni a jelenséget, nem elég a hétköznapi értelmezés: pontosan
kell definiálni, hogy ki számít szegénynek. Ez nem egyszerű feladat, hiszen számos tényezőt
szükséges figyelembe venni, mivel a szegénység igencsak komplex fogalom.
Az Európa Tanács döntésének értelmében „szegénynek kell tekinteni egy személyt, egy családot,
illetve egy embercsoportot abban az esetben, ha a rendelkezésükre álló erőforrások (anyagi,
kulturális és társadalmi) oly mértékben korlátozottak, hogy kizárják őket a minimálisan
megkövetelhető életformából abban az országban, amelyikben élnek”. Mi az a „minimálisan
megkövetelhető életforma”?
A minimálisan megkövetelhető életforma egyrészt nyilván szorosan összefügg egy-egy ország
társadalmi-gazdasági szintjével, fejlettségével. Másrészt egyes tényezők (pl. szülők iskolai
végzettség, gyerekek száma) erőteljesen gátolják ezen életforma megvalósulását.
A mélyszegénységnek több kiváltó oka is lehet, többek között a munkahelyek számának
csökkenése, az alacsony fokú iskolázottság.
A mélyszegénység kialakulásának hatása van az érintettek lakhatási, szociális és egészségügyi
körülményeire is.
A hétköznapi életben a mélyszegénység fogalmát sokszor azonosítják a roma nemzetiséggel. Ez
nem más, mint az etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi
kirekesztettségből fakadó összes probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban
tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van
ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden
mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a romák élete a
mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt
dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt.
A 2011. évi népszámlálás során 731 fő vallotta magát roma nemzetiségűnek Kiskunmajsán.
2014. év őszén nemzetiségi önkormányzati választásokat tartottak településünkön. A választást
megelőzően 487 fő kérte felvételét a roma nemzetiségi névjegyzékbe. Ez a létszám adat azonban
nem tükrözi a valóságot, ez látható akkor is, ha összehasonlítjuk a 2011. évi népszámlálás adataival.
Ezen kívül figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a roma népesség körében nagy számban
találhatóak választójoggal nem rendelkező kiskorúak is.
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások
rendszereiből.
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a
megváltozott munkaképességűek és a romák. Városunkban tapasztalataink szerint a munkaerőpiacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó
motiváltsági problémák. Ezen problémák megoldására nyújt segítséget a TOP-5.1.2-16 Helyi
foglalkoztatási együttműködések pályázat, ami a Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai Járási
foglalkoztatási Paktum címen valósul meg. A projekt célja Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa
járások településein a foglalkoztatás-növelést célzó foglalkoztatási együttműködések, partnerségek,
paktumok létrehozása és a paktumok képzési és foglalkoztatási programjainak megvalósítása.
A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is
jelentősen alacsonyabb.

Év

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
Álláskeresési
Nyilvántartott álláskeresők száma
járadékra
(TS 1301)
jogosultak (TS
1201)
Fő

2012
969,00
2013
937,00
2014
800,75
2015
696,00
2016
507,50
2017
445,75
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Fő

%

68,50
52,00
49,00
40,25
51,50
53,25

7,1%
5,5%
6,1%
5,8%
10,1%
11,9%

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést
összevetjük térségi és országos adatokkal is.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
3.2.1. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64
évesek száma
15-64 év közötti állandó népesség (fő)
Év

Nő
(TS 0804)

Férfi
(TS 0803)

Összesen

Fő
Fő
Fő
2012
3 980
4 104
8 084
2013
3 978
4 095
8 073
2014
3 940
4 047
7 987
2015
3 893
3 958
7 851
2016
3 834
3 955
7 789
2017
n.a.
n.a.
0
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Nő (TS 0802)
Fő
493
454
385
347
270
233

%
12,4%
11,4%
9,8%
8,9%
7,0%
#######

Férfi (TS 0801)
Fő
477
483
413
349
269
213

%
11,6%
11,8%
10,2%
8,8%
6,8%
#######

Összesen
Fő
969
937
798
696
538
446

%
12,0%
11,6%
10,0%
8,9%
6,9%
##########

Kiskunmajsán a regisztrált álláskeresők száma a fenti táblázat adatai szerint folyamatosan csökkenő
tendenciát mutat. A nemek közti megoszlást elemezve elmondható, hogy nincs nagyarányú
különbség a munkanélküli férfiak és nők száma között.
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők száma
összesen
20 év alatti (TS 1002)
20-24 év (TS 1003)
25-29 év (TS 1004)
30-34 év (TS 1005)
35-39 év (TS 1006)

40-44 év (TS 1007)

45-49 év (TS 1008)

50-54 év (TS 1009)
55-59 év (TS 1010)
59 év feletti (TS 1011)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

969

937

797,75

696

538

372,5

Fő

28

32

32

29

23

15

%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő

2,9%
162
16,7%
102
10,5%
126
13,0%
131

3,4%
152
16,2%
114
12,2%
111
11,9%
123

3,9%
111
13,9%
96
12,1%
85
10,7%
105

4,1%
88
12,6%
74
10,6%
71
10,2%
86

4,3%
65
12,0%
62
11,5%
51
9,4%
69

%

13,5%

13,1%

13,1%

12,4%

12,7%

Fő

131

125

116

99

71

%

13,5%

13,3%

14,5%

14,2%

13,2%

Fő

103

88

81

76

61

%

10,6%

9,3%

10,2%

10,8%

11,2%

Fő

98

104

89

81

58

%

10,1%

11,1%

11,1%

11,6%

10,7%

Fő
%
Fő

70
7,2%
21

68
7,3%
22

62
7,8%
22

54
7,8%
39

42
7,9%
38

%

2,1%

2,3%

2,8%

5,6%

7,0%

4,0%
37
9,8%
37
9,8%
33
8,9%
38
10,1
%
42
11,1
%
49
13,2
%
44
11,9
%
33
8,8%
47
12,6
%

Fő összesen

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nyilvántartott álláskeresők/regisztrált
munkanélküliek száma
Év
fő
Férfi (TS
Nő (TS 0802)
Összesen
0801)
2012
433
460
893
2013
454
483
937
2014
385
413
798
2015
347
349
696
2016
270
269
538
2017
233
213
446
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb
lakosság száma összesen
év

15-X éves legalább
általános iskolát
végzettek száma

összesen

nő

férfi

összesen

nő

férfi

fő

fő

fő

fő

fő

fő

2001

9867

5260

4607

8184

4183

4001

2011

9676

4819

4857

8745

4525

4220

általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők 15-x évesek száma
Összesen

nő

férfi

fő

%
fő
%
fő
%
17,1
20,
13,2
1683
1077
606
%
5%
%
9,6
6,1
13,1
931
294
637
%
%
%

Forrás: TeIR, KSH
Népszámlálás
Általánosságban állapíthatjuk meg, hogy a legalább érettségivel rendelkezők elhelyezkedési esélyei
jobbak. A munkát keresők több mint fele 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel
rendelkezik, jelentős számban vannak közöttük szakmunkás végzettségűek. Arra vonatkozóan nincs
adat, hogy mely szakmák képviselőit érinti legsúlyosabban a munkanélküliség.
Az iskolai végzettség nélküliek száma a teljes lakosság körében folyamatosan csökken, ezért az
álláskeresők között is kisebb súlyt képviselnek.
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

Év

Nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

Fő
2012
969
2013
937
2014
798
2015
696
2016
538
2017
446
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint
8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
(TS 0901)
Fő
%
109
11,3%
96
10,3%
89
11,2%
99
14,2%
69
12,9%
65
14,6%

Általános iskolai
végzettség (TS
0902)
Fő
340
352
321
283
216
182

%
35,1%
37,6%
40,2%
40,7%
40,2%
40,8%

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség (TS
0903)
Fő
%
520
53,7%
489
52,2%
388
48,6%
314
45,2%
253
46,9%
199
44,6%

A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megosztásánál szembetűnő változás nem
tapasztalható, arányaiban a korábbi évek tendenciája mutatkozik jelenleg is. Az alacsony iskolai
végzettség azonban továbbra is problémát jelent az álláskeresők számára. Az ő részükre megoldást
jelenthetnek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatala Foglalkoztatási
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Osztálya által meghirdetett tanfolyamok, képzések. A képesítés megszerzése után azonban még
mindig fennáll annak veszélye, hogy nincs az adott szakképzettségnek megfelelő állás a településen,
a térségben. Kiskunmajsa Város Önkormányzata a továbbiakban is törekszik rá, hogy
munkahelyeket teremtsen, vállalkozókat vonzzon a településre.
Az agglomerációban lévő városok gazdasági helyzete megerősödött, ennek okaként a környező
településekről így Kiskunmajsáról is a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségűeket
(szakmunkások, mérnökök, stb.) az újonnan épült üzemek, gyárak foglalkoztatják. Így arányaiban
csökkent a szakmával rendelkező álláskeresők száma, viszont éppen ezért az alacsony
iskolázottságú regisztrált álláskeresők száma nőtt.
c) közfoglalkoztatás
2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely
létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. Kiskunmajsa Város Önkormányzata minden
közfoglalkoztatási programban részt veszt, nagy hangsúlyt fektetve a régóta álláskeresési
járadékban részesülőkre. Az Önkormányzat figyelemmel kíséri azt is, hogy a közfoglalkoztatásban
résztvevő személyek a település szegregált területéről kerüljenek ismét vissza a munka világába.
Ezzel is elősegítve a mélyszegénységből való kitörést.
A közfoglalkoztatás az Önkormányzat intézményeiben történik (Városgazdálkodási Intézmény,
Polgármesteri Hivatal).
Az önkormányzat szoros együttműködésben dolgozik a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskunmajsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával a közmunka programok megvalósítása
érdekében.
A közfoglalkoztatási programokba bevontak nagy arányban a mélyszegénységben élők közül
kerülnek ki, arra vonatkozóan azonban, hogy ebből hány fő roma – ez csak önkéntes nyilatkozat
alapján történik – nem tartalmaz adatot a nyilvántartás.

2013. évben közfoglalkoztatásban résztvevők:
2013. évi közfoglalkoztatás adatai
Intézmény neve
Program neve
Kiskunmajsai Polgármesteri
Hivatal

Foglalkoztatottak létszáma
(fő)
20

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás
Kazánprogram
2
Téli közfoglalkoztatás
106
Téli és egyéb értékteremtő
16
Kiskunmajsa Város
program
Önkormányzata
Mezőgazdasági földutak
17
karbantartása
Belvízelvezetés
21
Városgazdálkodási Intézmény
Hosszabb időtartamú
37
közfoglalkoztatás
Forrás: önkormányzati adatok, Kiskunmajsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
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2014. évben közfoglalkoztatásban résztvevők:
2014. évi közfoglalkoztatás adatai
Intézmény neve
Program neve
Kiskunmajsai Polgármesteri
Hivatal

Foglalkoztatottak létszáma
(fő)
60

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás
Illegális hulladéklerakók
8
felszámolása
Téli közfoglalkoztatás
201
Kiskunmajsa Város
Téli és egyéb értékteremtő
16
Önkormányzata
program
Mezőgazdasági földutak
11
karbantartása
Belvízelvezetés
11
Hosszabb időtartamú
120
közfoglalkoztatás
Városgazdálkodási Intézmény
Téli közfoglalkoztatás
12
Forrás: önkormányzati adatok, Kiskunmajsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

A Startmunka program keretében megvalósult projektek:
 Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási program: Jellemzően a közterületek takarítása,
lombgereblyézés, fanyesési és fakivágási munkálatok zajlottak ebben a programban.
 Mezőgazdasági földutak karbantartása: Nagyon lényeges volt ennek a programnak a
megvalósítása is, mivel Kiskunmajsa közigazgatási területén nagyon nagy a külterületen
élők aránya, akiknek létfontosságú, hogy a földutak, dűlőutak egész évben járhatóak
legyenek.
 Belvízelvezetés: A csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása, árkok tisztítása, kaszálása
történt ebben a programban.
 Illegális hulladéklerakók felszámolása: A város szélén, utak mentén zajlott a hulladék
gyűjtése, ezzel is hozzájárulva a település arculatának javításához.
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Intézmény neve

2015. évi közfoglalkoztatás adatai
Program neve
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

Kiskunmajsa Város
Önkormányzata

Hosszabb időtartamú
közfoglalkozatás

10

Kiskunmajsai Polgármesteri
Hivatal

Hosszabb időtartamú
közfoglalkozatás

34

Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

Hosszabb időtartamú
közfoglalkozatás

2

Városgazdálkodási
Intézmény

Hosszabb időtartamú
közfoglalkozatás

166

Forrás: önkormányzati adatok, Kiskunmajsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

2016. évi közfoglalkoztatás adatai
Intézmény neve
Kiskunmajsa Város
Önkormányzata

Program neve
Hosszabb időtartamú
közfoglalkozatás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

Útőr mintaprogram

15

27

Kiskunmajsai Polgármesteri
Hivatal
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

Hosszabb időtartamú
közfoglalkozatás
Hosszabb időtartamú
közfoglalkozatás

Városgazdálkodási Intézmény

Hosszabb időtartamú
közfoglalkozatás

214

Hosszabb időtartamú
közfoglalkozatás

14

Hosszabb időtartamú
közfoglalkozatás

8

Hosszabb időtartamú
közfoglalkozatás

3

Kiskunmajsai Napsugár Óvoda
Konecsni György Kulturális
Központ, Tájház és Városi
Könyvtár
Kiskunmajsai Gyermekjóléti,
Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Intézmény Ciróka
Bölcsőde

22
1

Forrás: önkormányzati adatok, Kiskunmajsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
24

2017-2018. évi közfoglalkoztatás adatai
Intézmény neve
2017.
Kiskunmajsa Város
Önkormányzata

2018.

8 fő

-

Kiskunmajsai Polgármesteri
Hivatal

14 fő

10 fő

Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Városgazdálkodási Intézmény
Kiskunmajsai Napsugár Óvoda

3 fő
132 fő
11 fő

2 fő
65 fő
6 fő

Konecsni György Kulturális
Központ, Tájház és Városi
Könyvtár

4 fő

5 fő

Kiskunmajsai Gyermekjóléti,
Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Intézmény

5 fő

4 fő

Forrás: önkormányzati adatok, Kiskunmajsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok)
A Kiskunmajsán fellelhető munkalehetőségek jelenleg is erősen korlátozottak. Az önkormányzat,
mint munkáltató nagy létszámban foglalkoztat helyi munkaerőt, részben a közfoglalkoztatás
keretében, részben, pedig ha az intézmények közalkalmazottjait, köztisztviselőit tekintjük.
Városunk egyik legnagyobb vállalkozása az AGRIKON KAM Kft., aki egyben a legnagyobb
foglalkoztató is. Még mindig nagyon sokan élnek a mezőgazdaságból a térségben (pl. zöldség- és
gyümölcstermesztés).
Kiskunmajsán a gyógyfürdőt 2015. évben gyógyhellyé nyilvánították, amelyet a termálvíz köré
épült környezet indokolt. Ez további fejlődést indukál a turizmus területén, ezzel is megélhetést
biztosítva a vendéglátók és szálláshely-szolgáltatók részére.
Infrastruktúra szempontjából Kiskunmajsa jól ellátottnak tekinthető, hiszen vasútvonal halad át a
településen, valamint az autóbuszos közlekedés is megoldott. 35-40 perc alatt elérhető két
járásszékhely település is (Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza), 50 perc alatt pedig megyei
székhelyekre, Szegedre vagy Kecskemétre is el lehet jutni.
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A nyilvántartott álláskeresők közül azok a 25. életévüket – felsőfokú végzettségük esetén 30.
életévüket – be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra
nem szereztek jogosultságot.

A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő
szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. Az ifjúsági
munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a
végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes kompetenciákra, szakmai és
gyakorlati tudásra vonatkoznak.

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
A munkaerő-piaci integrációt térségünkben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai
Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya koordinálja. A munkanélküliek a Járási Hivatal által
szervezett képzéseken vehetnek részt. Honlapjukon folyamatosan frissülnek az éppen aktuális
állásajánlatok és képzési lehetőségek.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
A mélyszegénységben élők és roma nemzetiségűket önkormányzatunk általi foglalkoztatása a
jellemzően alacsony iskolázottságuk miatt közfoglalkoztatási programok keretében történik. A
közfoglalkoztatásról bővebben a 3.2. c) pontjában írtunk.
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Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Romák foglalkoztatottsági jellemzői
Számszerű adatok nem állnak rendelkezésünkre, a romák foglalkoztatásáról elmondható:
A romák felülreprezentáltak a rosszabb társadalmi-gazdasági helyzetű térségekben, ahol
munkalehetőség hiányában sokuknak a családi pótlék és a szociális segélyek - ideiglenesen esetleg
önkormányzati közmunkák és mezőgazdasági idénymunkák - biztosítják a megélhetéshez szükséges
jövedelmet. Emiatt a roma háztartások közel fele tartós szegénységben él. Az állandósuló, immár
több mint egy évtizedes munkanélküliség miatt egyre szélesebb körben fenyeget az inaktivitás, mint
a fiatalok számára látott társadalmi minta normává rögzülésének veszélye, mely negatív hatással
van a fiatal korosztályok tanulási/továbbtanulási motivációira. A jelenlegi romákkal kapcsolatos
foglalkoztatási adatok hátterében komplex társadalmi-gazdasági folyamatok állnak. Ezek eredője a
nyolcvanas évektől induló gazdasági folyamatokra vezethető vissza, amikor is a piacgazdaság
kiépülésével egyidejűleg az elavult iparágak leépültek, a szakképzetlen munkaerő rohamosan
leértékelődött, a mezőgazdaság szétzilálódott. Érintettségüknél fogva ezen jelenségek súlyosabban
érintették a roma lakosság foglalkoztatási viszonyait mint a nem roma népességet. A statisztikai
becsléseket tekintve általában véve a következő tendenciák figyelhetők meg: a romák
foglalkoztatottsági szintje durván a fele, munkanélküliségi rátájuk három-ötszöröse, az egy keresőre
jutó eltartottak aránya háromszorosa a nem roma népességnek.
2018-tól megvalósuló projekt Kiskunmajsán az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 kódszámú
Mentorprogram. A Mentorház a roma lakosság közelében, a település egy szegregált területén
kerül kialakításra kerttel, mosókonyhával, étkezővel, tanulószobával és közösségi helységgel. Az
EU-s pályázati követelményeknek megfelelően az ingatlan akadálymentesített lesz.
A házban a rászoruló családoknak lehetősége nyílik tisztálkodásra, mosásra, szabadidős
tevékenységekre, ezáltal megtanulhatják, hogy hogyan lehet és kell rendben tartani egy családi
környezetet.
A program nagy hangsúlyt helyez a kisgyermekekre, ugyanis ők még különösen formálhatóak.
Ezért hétköznapokon hosszabb ideig lesz nyitva a ház (7.00-18.00-ig) és szombaton is várja
elsősorban a gyermeket, hogy életkoruknak megfelelő elfoglaltságokkal töltsék a szabadidejüket
(tanulás, kertészkedés, edzések, főzés, kézműves foglalkozás stb.) és ne az utcán,,csatangoljanak”.
13 főből álló mentor stáb került felvételre 2018.augusztus 1-től. (1 fő vezető mentor, 3 fő főállású
mentor, 9 részállású mentor)
A mentorok feladata az, hogy segítséget nyújtsanak a hátrányos helyzetű családoknak a mindennapi
életvezetésben, higiéné, háztartás havi költségeinek tervezése, gyermekneveléssel kapcsolatban
felmerülő problémák megoldásában, munkaerőpiacra történő segítésben és a hivatalos
ügyintézésben. A társ projekt (EFOP 3.9.2) keretében számos képzés indul (OKJ-s képzések,
tudatos pénzügyi magatartás, önéletrajzírás stb.) , melyre a mentorok feladata irányítani a
mentoráltakat, ezáltal segíteni a jövőbeni munkaerőpiacra jutásukat.
A főállású mentorok elsősorban a Mentorházban tevékenykednek: ők felügyelik a tanulószobát, a
játszóházat és ellátják a ház körüli teendőket. A főállású mentorok számára a Mentorházban irodát
alakítunk ki.
A részállású mentorok, akik elsősorban szakemberek
(családgondozók, szociális munkások) elsődlegesen a
családok otthonában tevékenykednek. Minden
mentorhoz 5-8 család tartozik, akikkel napi
kapcsolatban állnak.
A vezető mentor feladata a mentorálás és a mentorok
szakmai irányítása. Elkészíti a havi beosztásukat, a
mentorok munkaköri leírásait. Felügyeli a pályázat
által előírt dokumentáció pontos, precíz vezetését.
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Szorosan együttműködik a program szakmai vezetőjével.
A tervezett ingyenes programok a Mentorházban:
 Romatánc oktatás (heti 1-szer) Völgyi Melindával, Rimóczi Lászlóval –Már folyamatban
 Mazsi-torna 1-3 éveseknek (heti 1-szer) Hamza Barbival-2019-januártól
 Aerobik-fitness/TRX (heti 2-szer) Mónus Katával- 2019-januártól
 Kung-fu (heti 2-szer) Lakatos Tamással-2019-januártól
 Kézműves foglalkozás Dózsáné Mihálka Erzsébettel
 Tanulószoba felügyelet a mentorok segítségével
 Játszósarok kicsiknek
 Főzés, kertészkedés
 Csoportos foglalkozások és drog-leszoktató program addiktológiai szakember
bevonásával)
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása,
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások
A szociális és gyermekvédelmi gondoskodás helyi rendszere
A szociális ellátások alapvető célja, hogy védelmet nyújtson a társadalmi egyenlőtlenségekből eredő
szegénységgel és egyéb kockázatokkal szemben. A társadalmi jellemzőkben fennálló, országon
belüli területi különbségek a szociális ellátórendszerek felé térségenként eltérő igényeket
támasztanak.
Az ország egyes térségeiben élők különböző szociális igényeit nagyban befolyásolja a lakosság
jövedelmi, munkaerő-piaci helyzete, korszerkezete, egészségi állapota. A jövedelmek és a
munkaerő-piaci helyzet különbségeit elsősorban az eltérő gazdasági fejlettség határozza meg. A
Dunától keletre fekvő régiók és Dél-Dunántúl pozíciója ebből a szempontból jóval kedvezőtlenebb,
mint Közép-Magyarországé, illetve Közép- és Nyugat-Dunántúlé. Az előbbivel szorosan összefügg
az egyes térségek eltérő munkaerő-piaci helyzete. A kevésbé fejlett területeken jóval nagyobb
arányban jelennek meg a munkajövedelemmel nem rendelkező, ellátásra szoruló rétegek. A
szociális védelmi rendszer biztosítási alapon járó ellátásait ugyanakkor a kedvezőbb foglalkoztatási
helyzetű régiók lakossága nagyobb arányban veheti igénybe.
A magyar szociális védelmi rendszerben – a biztosítási alapon járó ellátásokhoz hasonlóan –
kifejezetten magas az univerzális támogatások aránya, amelyek bizonyos élethelyzetben, életkorban
mindenkinek járnak. A népesség korösszetétele, ezen belül elsősorban a gyermekkorúak és az
időskorúak arányának területi különbségei eltérő igényeket támasztanak az ellátórendszerek felé. A
lakosság egészségi állapota ugyancsak meghatározza a szociális ellátás iránti igényeket. A
különböző igények kielégítésére számos támogatás, ellátás, kedvezmény létezik, szabályozásuk
folyamatosan változik.
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX.
törvény, jelentős mértékben módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993.évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.-t). A változtatással a kormány célja
az volt, hogy megújítsa a szociálisan rászorulók támogatási rendszerét. Az állami szabályozási
hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezésével kapcsolatos feladatok 2015. március 1.
napjától elválasztásra kerültek egymástól. Az állam által biztosított támogatási formákon túl, a
településen élők szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata lett.
A Szt. 2015. március 1. napjától csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, az
önkormányzatok által biztosított ellátások feltételeit a helyi szociális rendeleteknek kell
tartalmazniuk. A Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő,
hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten a krízishelyzetben lévő személyek számára,
illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás
egyes típusait és a jogosultság feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg.
Az alapellátások célja, hogy a szociálisan rászorulók közül azoknak, akiknek nem szükséges a
bentlakásos intézmények igénybevétele, saját otthonukban, illetve lakókörnyezetükben nyújtsanak
szociális támogatást.
A szakosított szociális ellátás biztosítja a bentlakást teljes ellátással azok számára, akik
meggyengült egészségi állapotuk miatt ezt igénylik.
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Az átalakulás fő elemei:
- Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerülnek:
 Egységessé válik a segélyezéssel kapcsolatos hatáskör;
 Módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre;
 Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások
meghatározásában.
- Átalakul a finanszírozás rendszere.
A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a Járási Hivatal
hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
Jelenleg tehát a Járási Hivatal hatáskörébe tartoznak a kötelezően nyújtandó ellátások:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
Fentieken túl az önkormányzati segély is átalakult: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel települési
támogatás keretében nyújtható támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk
támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A Szoc.
tv. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel, így
annak konkrét típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzatok határozhatják meg.
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat is figyelembe véve Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Képviselő-testülete megalkotta a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II. 26.) sz. rendeletét.
A rendelet nem csak a kötelezően biztosítandó rendkívüli települési támogatást és a köztemetést
tartalmazza, hanem a törvényből kiindulva – mely szerint senkit nem szabad ellátás nélkül hagyni –
további ellátások is megállapításra kerültek.
Jelenleg a rendelet az alábbi ellátásokat szabályozza le:
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a szociális ellátások körében a következő ellátásokat nyújtja:
a) rendszeres települési támogatás,
b) rendkívüli települési támogatás,
c) köztemetés.
Rendszeres települési támogatás keretében
a) rendszeres pénzbeli települési támogatásként
aa) utazási támogatás,
ab) gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
ac) települési ápolási támogatás,
b) rendszeres természetbeni települési támogatásként
ba) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési
támogatás,
bb) idősek karácsonyi csomagja,
bc) szemétszállítási díjkedvezmény nyújtható.
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Rendkívüli települési támogatás keretében
a) rendkívüli pénzbeli támogatás, valamint
b) rendkívüli természetbeni támogatás nyújtható.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) sz. rendeletét.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás és a
Magyarországi Református Egyház között megkötött Ellátási Szerződés útján biztosítja
a) a szociális alapszolgáltatás keretében
aa) étkeztetést,
ab) házi segítségnyújtást,
ac) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
ad) nappali ellátást,
ae) támogató szolgáltatást,
af) tanyagondnoki szolgáltatást
b) a szakosított ellátási formák közül
ba) ápolást,
bb) gondozást nyújtó intézményi ellátást.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a Magyarországi Református Egyházzal megkötött Ellátási
Szerződés útján biztosítja
a) a fogyatékos személyek nappali ellátását.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a Sorsfordító Szolgáltató Központtal megkötött Ellátási
Szerződés útján biztosítja
a) a pszichiátriai betegek nappali ellátását,
b) szenvedélybetegek nappali ellátását.
Tanyagondnoki szolgáltatás:
Kiskunmajsa közigazgatási területén 5 tanyagondnoki szolgálat látja el a feladatokat. Ez azért
kiemelten fontos, mert a megyén belül Kiskunmajsa rendelkezik a legnagyobb külterülettel és
tanyás résszel. A tanyagondnoki szolgálat működtetésével olyan szolgáltatás nyújtása a cél, amely
felvállalja az öregedő népesség okozta speciális problémák megoldását, valamint a külterületi
lakosságot jobb ellátási helyzetbe hozza, közel viszi hozzájuk a távolság miatt nehezen elérhető
szociális ellátásokat. A tanyagondnokok segítenek a külterületen élőknek többek között a napi
bevásárlásban, ügyeik intézésében. Szociális biztonság nyújtása, jóléti, kulturális és egyéb
szolgáltatások biztosítása a helyi lehetőségek kiegészítésével. Cél az esélyegyenlőség biztosítása.
Étkeztetés:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről
kell gondoskodni, akik azt önmaguk, vagy eltartottjuk részére tartósan, vagy átmenetileg nem
képesek biztosítani. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások – s így az étkeztetés is,
mint alapszolgáltatás – igénybevétele önkéntes.
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Házi segítségnyújtás:
E szolgáltatás keretében az igénybevevő saját lakókörnyezetében kap ellátást önálló életvételének
fenntartása érdekében. Higiénés körülmények fenntartása, veszélyhelyzet kialakulásának
megelőzése az ellátás célja. A házi gondozás keretébe tartozó gondozási tevékenységek: fizikai
ellátás, egészségügyi ellátás, mentális gondozás, ügyintézés.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
Kiskunmajsai kistérség településein a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása, a házi
segítségnyújtás kiegészítése 24 órás ügyeleti rendszerrel. Diszpécserközpont fogadja a jelzéseket.
220 készülék került kihelyezésre, mely a MEDCARE segélyhívó készülék, ami kétirányú
kommunikációra alkalmas.
Elsődleges feladata, hogy az otthonában magányosan élők egyetlen gomb megnyomásával tudjanak
segítséget kérni otthonukban.
Cél az ellátottak biztonságérzetének növelése, állapotuk stabilizálása, további állapotromlás
megelőzése, pszichés problémák kezelése.
Támogató szolgáltatás:
E szolgáltatás kapcsán a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása a cél, elsősorban
a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint a lakáson belüli speciális
segítségnyújtás.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata az általa fenntartott Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Intézményén keresztül biztosítja
a) a szociális alapszolgáltatások keretében a családsegítést,
b) a gyermekjóléti alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást és
c) a család- és gyermekjóléti központ feladatellátását
Családsegítés:
A családsegítés, illetve a családsegítéshez való hozzáférés minden településen biztosított. 100 %-os
a lefedettség.
A családsegítés célja, hogy a szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt
segítséget igénylő személynek, családnak segítséget nyújtson. További cél az ilyen helyzethez
vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség
megőrzése.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma (fő):
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Lakásállomány (db):

A tulajdonviszonyokat tekintve döntő többségben vannak a saját tulajdonú lakások, a város szinte
teljes állandó lakossága ilyen lakásokban él. Jelenleg az Önkormányzat 25 bérlakással rendelkezik.
Az önkormányzati bérlakáshoz jutás pályázati formában történik. Az önkormányzati bérlakásban
élők 61%-a szociális bérlakásban lakik. A roma lakosságra vonatkozóan nincs adat a lakhatási
helyzet mutatói között.
Az önkormányzati bérlakás állomány felújítására pályázott sikeresen Kiskunmajsa Város
Önkormányzata konzorciumban Izsák Város Önkormányzatával az EFOP-1.2.11-16 kódszámú,
Esély Otthon című projekt keretében. A pályázat célja többek között, hogy a település
népességmegtartó ereje és versenyképessége növekedjen. Kiskunmajsán 7 önkormányzati bérlakás
felújítása fog megvalósulni, így az önkormányzat önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által
javítja a fiatalok lakhatási körülményeit. A projekt részét képezi még a fiatalok életpálya-tervezését
segítő helyi szolgáltatások nyújtása, álláskereséssel kapcsolatos lehetőségek és ismeretek bővítése
is.
A teljes lakásállományban elenyésző számban találhatók alacsony komfortfokozatú lakások.
A mélyszegénységben élők lakhatását segíti a Menedék Alapítvány is. Kiskunmajsán a
Menedékvárosban hajléktalanok átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát és szociális- és
népkonyhát működtetnek. A Családok Átmeneti Otthona és a Hajléktalanok Átmeneti Otthona
fogadja be a segítséget kérő családokat és egyedülállókat. A Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti
Otthona hajléktalan átmeneti szállásként működik és fogadja a krízisbe, nehézségbe került,
otthontalanná vált férfiakat és nőket az ország egész területéről.
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A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatás a szociálisan
rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
Kiskunmajsán a legtöbb esetben a villanyáram díjához kérik a támogatást az ügyfelek.
A Menedék Alapítvány által működtetett Családok Átmeneti Otthona és a Hajléktalanok Átmeneti
Otthona 2013. évtől kezdődően 180 millió forintos támogatásból újulhatott meg. A 2013
szeptemberében indult projekt eredményeként az Új Széchenyi Terv által finanszírozott összegből
„Korszerű struktúra létrehozása a Menedékvárosban" címmel környezetkímélőbb, gazdaságosabb és
fenntarthatóbb működést alakítottak ki. A Családok Átmeneti Otthonát és a Hajléktalanok Átmeneti
Otthonát is magába foglaló épületben kényelmesebb, akadálymentesített életteret hoztak létre az ott
gondozottak számára.
Megállapítható, hogy településünkön még mindig nagyon sokan kérnek lakásfenntartási támogatást.
Ez a támogatási forma is átalakult 2015. március 1-jétől, elnevezése: lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatás lett. Jelenleg is jellemző tendencia,
hogy a szociálisan rászorultak a villanyáram díjának kifizetéséhez kérnek támogatást.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata 7/2017. (I.30.) számú határozatával arról döntött, hogy
együttműködési megállapodást köt a Menedék Alapítvánnyal, mely megállapodás alapján Menedék
Alapítvány vállalja, hogy egy darab, négy fő lakhatására alkalmas lakást biztosít Kiskunmajsa
Város Önkormányzata részére szükséglakás céljára, öt év időtartamra.
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
A munka, a jövedelem hiánya, jelentősen meghatározza az életminőséget, a szociális helyzetet. A
jövedelem csökkenésével együtt jár, hogy az alapvető szükségletek kielégítése az elsődleges, és a
lakások belső, külső állapotának a szinten tartására sokkal kevesebb fordítható. A megfelelő
jövedelemforrás hiánya, a befolyó jövedelmek felhasználása, valamint a többségi és a roma
lakosság közötti, valamint a roma lakosság egyes csoportjai közötti lényeges szocio-kulturális
eltérések, szokások is konfliktushelyzeteket, elhatárolódásokat okozhatnak. A szegregált területen
élők hangos és gyakran a közterületre koncentrálódó közösségi élete, az eltérő értékrend és normák,
a környezet elhatárolódását tovább erősítheti. Az életminőség, az életforma megnyilvánulása a
környezeti kultúrában, a társas kapcsolatokban, közösségi szemléletben, szintén hozzájárul a
szegregálódáshoz, amennyiben jelentős eltérés van a szegregátum és környezete között.
A szegregátumok az ún. alacsony státuszú népesség aránya, vagyis legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezőknek és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezőknek az aktív
korúakon belüli aránya alapján jelölhetők ki.
Szegregátumnak minősülnek azok a területek, ahol az alacsony státuszú népesség aránya
meghaladja a 40%-ot.
Az alacsony státuszú népességet koncentráló szegregátumok lehatárolására ún. szegregációs
mutatók kerültek meghatározásra. A pontos beazonosításhoz azonban szükség van a leromlott
területtel, illetve az ott élőkkel kapcsolatban álló - elsősorban a polgármesteri hivatal és az
önkormányzati intézményrendszer rendelkezésére álló - egyéb adatok és információk
felhasználására, illetve amennyiben szükséges, helyszíni felmérésre is.
Az Önkormányzat által az Integrált Városfejlesztési Stratégia részeként elfogadott Antiszegregációs Terv három szegregátumot határolt le a város területén:
1. szegregátum: Kuksós u. – Rózsahegyi u. – Báthori u. – Bólyai u. - Móricz Zs. u. – Négyház u.
által határolt terület
2. szegregátum: Dózsa Gy. u. – Nagy L. u. – Bezerédi u. – Lajosváros u. által határolt terület
3. szegregátum: Fehértó – Majsai-főcsatorna – Akácfa u. – Május 1. u. – Szélső u. – Fehértó –
Majsai-főcsatorna – Szabadkai u. által határolt terület.
Az anti-szegregációs tervben megfogalmazott intézkedések megvalósítása során:
 nem adnak ki építési engedélyt a szegregált területeken lévő építési telkekre,
 a szegregált területeket jelentősen
érintő
csapadékvíz-probléma
megoldására terv készült, a források
megteremtésére az Önkormányzat
pályázatot nyújtott be, ami a TOP2.1.3-15-BK1-2016-00013
számú
Csapadékvíz-elvezetés és visszatartás
fejlesztése Kiskunmajsán pályázat
keretén belül valósul meg.
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A projekt tartalma: Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése,
felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz
elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével
és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz
elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása,
indokolt esetben vápás vízelvezető út építése az alábbi helyszíneken:
 Kuksós utca (elsődleges megvalósítási helyszín), HRSZ: 2715/174, 2715/172,
2715/31, 2715/79, 2715/120, 2765
 Veres Péter és Kővágó utca, HRSZ: 3038, 2712/3, 2686, 2683, 2647, 2642,
2606, 2601, 2600, 2784
 Kővágó utca, HRSZ: 2576, 2601
 Szabó Ervin utca, HRSZ: 2683
 Szabadkai utca, HRSZ: 2015, 2030, 2046, 2047, 2074/13, 2392, 2180
 Bánya és Kuksós utca, HRSZ:2715/31, 2715/41, 2715/79, 2715/122
 Zrínyi és Szabadkai utca, HRSZ:2777, 2778/12, 3037/1, 1995, 2392, 2765
 Dózsa György utca, HRSZ: 196/1, 195/50, 159, 31, 301, 231
 Bezerédi utca, HRSZ: 196/1, 195/50, 195/47, 17, 301, 219
 a cigánytelep felszámolása után a tereprendezés is megtörtént,
 a szegregátumnak nem minősülő, de a városi közszolgáltatásoktól viszonylag
elszigetelt külterületi lakóhelyek közösségi házainak létrehozására felújítási tervek
készültek, pályázati forrásra vár.
2015. évben Kiskunmajsa város új Integrált Településfejlesztési Stratégiát dolgozott ki, amelynek
része az Anti-szegregációs Program is. A program jelenleg is három szegregátumot különít el.
A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke Kiskunmajsán 30 %
feletti 3 belterületi részen.
A három szegregátum közül az első kettő hasonló típusú, ahol a gyermekkorúak aránya nagy, a
lakosság többsége alacsony végzettségű és alacsony presztízsű munkát vállal. A munkanélküliség
nagy és súlyos problémát jelent a tartós munkanélküliek magas aránya.
A harmadik szegregátum ezzel szemben egy alacsony népességű szegregátum, ahol főként idősek
élnek. A foglalkoztatási, az iskolázottsági mutatók és a lakás körülmények kedvezőbbek, mint a
másik két szegregátumban.
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1. sz. térkép: Kiskunmajsa szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei (szegregációs
mutató 30% felett)

Kiskunmajsa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések és
intézkedési javaslatok összhangban vannak a Helyi Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott
intézkedési tervekkel, ezzel bizonyítva az önkormányzat elkötelezettségét az esélyegyenlőségi
célcsoportok iránt.
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett
háziorvosi szolgálatok
száma
(TS 4401)

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
(TS 4501)

2012

0

6

2

2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

6
6
6
6
6

2
2
2
2
2

A háziorvosok személyes és folyamatos ellátást nyújtanak a város lakosai számára az egészségi
állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A város felnőtt lakosságának
egészségügyi alapellátását – területi ellátási kötelezettséggel – 6 felnőtt háziorvosi szolgálat
biztosítja.
A városban jelenleg nincs betöltetlen orvosi praxis. Az iskolaorvosi feladatokat a gyermekorvosok
látják el.
A kiskunmajsai kistérség betegeit a 2010-ben megnyílt Járóbeteg-szakellátó Központ látja el. A
központot a kistérséget alkotó önkormányzatok által (nem a társulás keretében) alapított
Közszolgáltató Nonprofit Kft. működteti. Az intézményben 16 féle szakorvosi ellátás, továbbá
gyógytorna és nappali ellátás vehető igénybe. A Központ épülete teljes körűen akadálymentes.
A gyógyszerekhez, gyógyhatású készítményekhez való hozzájutás 3 helyen biztosított a városban.
Az elérhető egészségügyi szolgáltatások köre az alábbi:








felnőtt háziorvosi ellátás,
gyermek háziorvosi ellátás,
felnőtt fogászat,
gyermek fogászat,
sürgősségi alapellátási ügyelet,
védőnői szolgálat (anya, gyermek, csecsemővédelem),
iskola-egészségügyi ellátás (iskolaorvos, ifjúsági védőnő)

A táblázat adatainak frissítését követően továbbra is elmondható, hogy az egészségügyi
alapszolgáltatások ellátása továbbra is változatlan formában elérhető. Az Önkormányzat további
támogatást biztosít a Kiskunmajsai Járóbeteg-szakellátó részére az egyes szakrendeléseken a
várakozási idők lecsökkentése érdekében.
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi,
koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés
Jelenleg is megvalósul Kiskunmajsán az „Egészségre nevelő és
szemléletformáló
életmód
programok
megvalósítása
Kiskunmajsán és a kistérségben” címet viselő projekt, melynek
elsődleges célja a kistérségben élő lakosság egészségtudatos
életvitelre nevelése, az egészséges életvitelformák elterjesztése, a
szűrőprogramok, állapotfelmérések és önsegítő klubfoglalkozások
keretében. A projekt keretében létrejött Egészségfejlesztési
Iroda szolgáltatásai:
- Életmód kockázatok felmérése
- Szűrések
- Táplálkozási tanácsadás
- Egyéni és csoportos mozgásprogramok
- Dohányzásról leszoktató program
- Alkoholellenes programok
- Lelki egészség tanácsadás
- Komplex személyre szabott életmód programok tervezése
- A kistérségi szűrési, prevenciós, egészségnevelő tevékenységek koordinálása
- A lakosság megszólításával a szűrések hatékonyságának növelése
Külsős helyszínen megvalósult programok:
- Háziorvosi szűrések
- Szűrőbuszos lakossági szűrések
- Kapcsolódás a civil szervezetek programjaihoz
- Egészségügyi dolgozókat célzó egészségfejlesztő programok
- Munkahelyi stressz- és állapotfelmérés
- Önsegítő betegklubok (havi 2 alkalommal): Kardio klub, Diabetes klub, Mozgásszervi klub,
Menta klub
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A Kiskunmajsai Járóbeteg Szakellátó szakrendelései keretében lehetőség van fizioterápiás kezelés
igénybevételére.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Kiskunmajsán a közétkeztetés ellátására az önkormányzat 2018-ben a TS-Gasztro Kft.-vel kötött
5+5 évre szóló szerződést. A kft. a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodik
az egészséges táplálkozás biztosításáról.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Kiskunmajsa Város Önkormányzata minden évben megrendezi a téli teremlabdarúgó tornát, ami
nagy tömegeket mozgat meg mind a település, mind a kistérség lakói közül.
A gyermekek mozgáslehetőségeit bővítendő az önkormányzat és civil összefogás eredményként
játszóterek, közösségi terek létesültek Kiskunmajsán (Szélmalom játszótér, Híd Közösségi Tér,
Béke Téri Játszótér, Művész Tér). Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat együttműködése eredményeként új játszó- és közösségi tér került megépítésre a
város egy szegregált területén is.
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról a 4.2. és 6.3. pontban írtunk bővebben.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
A szociális és egészségügyi szolgáltatások nyújtásakor településünkön nem sérül az egyenlő
bánásmód követelménye.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
A szociális és egészségügyi ellátórendszeren belül pozitív diszkrimináció nem érvényesül
településünkön.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A közösségeknek fontos, lényeges szerepe van az életminőség javításában. Településünkön a
közösségi élet színtere főként a Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár
szervezésében valósul meg. A településen a kultúrához való hozzáférést több módon is biztosítja a
települési önkormányzat. A Kulturális Központ ad otthon a közösségi élet különböző formáinak,
pl.: Fészek Színjátszó Egyesület, Mayossa Hagyományőrző Egyesület, Kiskunmajsai Ifjúsági
Fúvószenekari Egyesület.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Az önkormányzatnak nincs tudomása etnikai konfliktusról, ezzel kapcsolatban jelzések nem
érkeztek az önkormányzathoz.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A településen nagyon erős civil összefogás működik, az emberek szívesen segítenek egy jó ügy
érdekében. Pl.: közösségi terek létrehozásakor végzett önkéntes munka,
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos
esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Kiskunmajsa Város Önkormányzata együttműködik a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. A
város segíti munkájukat, főleg operatív feladatokban. Közreműködik annak a célnak a
megvalósításában, mely a HHH-s és a roma gyerekek iskolában és iskolán kívüli szegregációjának
csökkentésére irányul.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködése
eredményeként új játszó- és közösségi tér került megépítésre, ezzel is építve a közösségi szellemet.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A szegénység oka és következménye a tartós Közfoglalkoztatás továbbfolytatása.
munkanélküliség, számuk nem csökken.
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek
felkutatása.
A roma népesség hátrányos helyzete több, Pályázati források kihasználása egy teljes körű
egymással szorosan összefüggő társadalmi, szociális, képzési, foglalkoztatási projekt
gazdasági probléma eredője. Csak a több megvalósításához.
problématerületre az oktatás, foglalkoztatás, Közösségi szociális munka szervezése.
szociális és egészségügyi területre egyszerre Kihasználva az országos propagandát („Minden
koncentráló,
átfogó
problémakezelési gyermek lakjon jól”) ösztönözni kell az önellátó
megoldások, komplex programok vezethetnek gazdálkodást, akár ingyen kisállat (csirke, liba)
eredményre.
és vetőmagok osztásával. Későbbiekben az
igényeket felülvizsgálva bővíteni lehetne a
programot.
Általános problémának mondható a hátrányos A
pályázati
forrásból
megvalósuló
helyzetű, többnyire szegregátumban élő Mentorprogram segítséget nyújt a hátrányos
családok esetében, hogy nehézséget okoz a helyzetű
családok
számára
mindennapi
mindennapi életvezetés, háztartás vezetése, életvezetés, háztartás vezetése, gyermeknevelés,
otthonaik rendben tartása, pénzzel való bánás, ügyintézés, munkaerőpiacra történő segítésben.
annak beosztása.
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által kidolgozott
szociális ellátórendszerhez hasonlóan a helyi gyermekvédelem ellátórendszere is kiépítésre került.
Ezt a rendszert alkotja a rendkívüli települési támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésére szolgáló hatósági
intézkedések. A gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket a helyi
önkormányzat Képviselő-testülete (átruházott hatáskörben a Polgármester), a települési
önkormányzat Jegyzője, mint elsőfokú gyámhatóság, valamint a helyi és körzeti feladatokat is ellátó
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és
Igazságügyi Osztálya, illetve a másodfokon eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi
és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya gyakorolja.
A fentieken túl a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát el alaptevékenysége
keretében a Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény,
Védőnői Szolgálat, a háziorvosok, a házi gyermekorvosok, a közoktatási intézmények gyermek- és
ifjúságvédelmi felelősei, Rendőrség, Ügyészség, Bíróság.
E szerveknél dolgozó szakemberek a Gyermekjóléti Szolgálat által kiépített és működtetett
jelzőrendszer tagjai, akik indokolt esetben kötelesek jelzéssel élni, illetve hatósági eljárást
kezdeményezni a gyermek elhanyagolása, bántalmazása, vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető
magatartás esetén. Ilyen jelzéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő bármely
szervezet is élhet.
A jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni, egymást tájékoztatni. Enélkül a
gyermekvédelmi rendszer nem tudna működni.
A gyermekek védelmét szolgáló, helyi önkormányzat által nyújtott rendszeres és rendkívüli
pénzbeli ellátások elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli települési támogatás, melyek megállapítása és
folyósítása a Gyvt. 19-21. §-a alapján történik.

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya,
életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi,
szociális, lakhatási helyzete
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások körében
Kiskunmajsán biztosított a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek napközbeni ellátása és a
gyermekek átmeneti gondozása.
A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat célja a szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő,
illetve krízishelyzetbe került egyének, családok számára segítséget nyújtsanak az okok
megelőzéséhez, illetve azok megszüntetéséhez, valamint hozzájáruljanak az életvezetési képesség
megőrzéséhez.
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A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége:
 Információnyújtás – érdekképviselet
 Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés- tanácsadás,
 Gyermeknevelési problémák megoldására tanácsadás
 Rendszeres családlátogatás
 Elhelyezési tárgyaláson és felülvizsgálati tárgyaláson való megjelenés a Gyermekvédelmi
Szakszolgálatnál és a Járási Gyámhivatalban
 Jelzőrendszer műkötetése
 Esetmegbeszélés szervezése a jelzőrendszer tagjaival
 Szünidei gyermekétkeztetésben való segítségnyújtás.

2017. év folyamán a szolgálat által gondozott családok száma Kiskunmajsán 80, ezen belül a
gyermekek száma 135. Alapellátásban történő gondozás 50 gyermeket (2016-ban 61), 85
védelembe vett gyermeket (2016-ban 139) érintett.
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012

1 060

2013

1 023

2014

960

2015

875

2016
803
2017
709
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja, hogy elősegítse a szociálisan hátrányos
helyzetben lévő gyermekek családi környezetében történő ellátását, nevelését és megelőzze a
gyermekek kiemelését a családból.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel az alábbi kedvezmények érvényesíthetők:
 ingyenes tankönyv,
 Gyermekétkeztetésben térítési díjfizetési kedvezmény (50 %, illetve 100 %),
 Évente két alkalommal (augusztus és november hónapban) gyermekenként 6.000,- Ft
összegű, hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében
gyermekenként 6.500,- Ft összegű Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány.
2017. december 31-én 709 gyermek volt jogosult a kedvezményre, mely 374 családot jelentett.
A 2017. év folyamán két alkalommal (augusztus és november hónapban) a jegyző természetbeni
támogatást (Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában) folyósított annak a gyermeknek,
illetve nagykorúvá vált jogosultnak, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága 2017. év augusztus 1. napján, illetve november 1. napján fennállt. Az ezen a jogcímen
kifizetett természetbeni ellátás összege augusztus hónapban 4.602.000,- Ft, valamint november
hónapban 4.542.000,- Ft volt.
Augusztus hónapban alapösszegű Erzsébet-utalványban 260 gyermek, emelt összegű Erzsébetutalványban 468 gyermek részesült, illetve november hónapban alapösszegű Erzsébet-utalványra
185 gyermek, emelt összegű Erzsébet-utalványra 528 gyermek volt jogosult.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás célja, hogy a gyámság alatt álló gyermekek
gondozásához, neveléséhez pénzbeli támogatást nyújtson a gyámok számára.
A 2017. évben a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként 6.270,- Ft.
2017. év folyamán 307.230,-Ft összegű kiegészítő gyermekvédelmi támogatás került kifizetésre. Az
Erzsébet-utalványok mellett a családbafogadó gyámoknak 50.400,- Ft összegű pótlék került
kifizetésre.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény mellett a jogszabály lehetővé teszi a rendkívüli
települési támogatás megállapítását. 2017. évben az önkormányzat 3.835.000,- Ft-ot fizetett ki
rendkívüli települési támogatásra, mely összeg a temetési célra nyújtott rendkívüli települési
támogatás összegét nem tartalmazza.
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A 2017. év folyamán 100 %-os étkezési kedvezményben részesültek a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamos általános iskolás gyermekek. 50%-os
kedvezményt kaptak a 9. évfolyamtól a 12. évfolyamig a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek, a három- vagy többgyermekes családok, a tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermek, ill. 50 %-os kedvezményt kapott a kollégiumi ellátásban díjából a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek.

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Településünkön tudomásunk szerint nincsen magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete,
esélyegyenlősége
A telepek, szegregátumok helyzetét a 3.5. pontban fejtettük ki.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint
fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
Betöltött védőnői álláshelyek száma (db):
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5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2012

7

428

61

2013
7
2014
6
2015
6
2016
7
2017
7
Forrás: TeIR és helyi
adatgyűjtés

447
461
464

64
77
77
0
0

A városban működő Védőnői Szolgálat (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 66.) 2016.02.01. napjától
átkerült a Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézményhez.
Jelenleg 7 körzet működik, amelyekben a feladatokat 4 területi és 1 főállású iskolavédőnő, valamint
2 vegyes körzetet ellátó védőnő látja el.
Feladatuk a gyermek-, anya és nővédelem, melynek főbb színterei a csecsemő és kisgyermek
tanácsadás, terhes-tanácsadás, a gondozottak otthoni látogatása, valamint az egészségfejlesztéssel
kapcsolatos előadások tartása, szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolításában való közreműködés.
2017. év folyamán a közoktatási intézményekben végzett gyermekvédelmi feladatok ellátása során
megközelítőleg 46 családnál, ezen belül 66 tanulónál felmerülő probléma megoldása érdekében
történt védőnői feladatellátás.
A következő problémák merültek fel a védőnők munkája során az iskolákban: kötelező iskolaegészségügyi szűrővizsgálat késleltetése/meg nem jelenés,védőoltások beadatásának indokolatlan
elmulasztása, késleltetése, mulasztásból, nemtörődömségből eredő személyi higiénés elhanyagolás,
ezen belül pediculosis fertőzöttség, scabies fertőzöttség.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Kiskunmajsán kettő gyermekorvos praktizál, betöltetlen házi gyermekorvosi praxis jelenleg nincs a
településen. A házi gyermekorvosi ellátásban megjelentek és meglátogatottak számát az alábbi
diagram szemlélteti:
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d) gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelem
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások körében
Kiskunmajsán biztosított a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek napközbeni ellátása és a
gyermekek átmeneti gondozása.
A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat célja a szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő,
illetve krízishelyzetbe került egyének, családok számára segítséget nyújtsanak az okok
megelőzéséhez, illetve azok megszüntetéséhez, valamint hozzájáruljanak az életvezetési képesség
megőrzéséhez.
A szolgálat által nyújtott szolgáltatások Kiskunmajsán, Csólyospáloson és Kömpöcön élő lakosság
számára biztosítottak, bárki igénybe veheti, térítésmentes.
A Család - és Gyermekjóléti Szolgálatnál pszichológusi tanácsadás vehető igénybe szerdánként az
erre a célra kialakított interjú szobában.
A jelentkező problémák megoldása, kezelése és megszüntetése érdekében az alapellátás keretei
között történik a családgondozás, ahol még mindig az elsődleges szempont a megelőzésen van. A
családgondozás, valamint a látogatások során kiderül a családok együttműködési készsége. Ha az
alapellátásban történő gondozás nem vezetett eredményre, vagy nem működnek együtt a
családgondozóval, akkor történhet hatósági intézkedés (védelembe vétel, ideiglenes hatályú
elhelyezés, nevelésbe vétel)
Védelembe vételre a szülő szenvedélybetegsége, a gyermekekkel szembeni elhanyagoló szülői
magatartás, a gyermekek jogán járó ellátások nem megfelelő beosztása, valamint a rendszeres
iskolai hiányzások miatt került sor.
2016. évtől kezdődően a törvényi változásokkal a rászoruló gyermekek minden iskolai szünetben
kérhetik az ingyenes étkeztetést. Feltétele a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ezen belül a
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő
gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és
étkeztetését biztosítja azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői munkavégzésük,
betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A városban
ezen feladatok ellátása a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda, Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéjében, a Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola és Óvoda, a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény tagintézményeiben, valamint a Tomori Pál Katolikus Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégiumban valósul meg.
Fontos a preventív gyermekvédelem: megerősíteni a jó családi értékeket, ezeket megjeleníteni.
Nyáron a veszélyeztetett és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók a Máltai Szeretetszolgálat és a
Hit és kultúra Alapítvány segítségével táborban vehettek részt.
e) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások biztosításáról a Kiskunmajsai Gyermekjóléti,
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény valamint a Menedék Alapítvány gondoskodik.
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A Menedékváros Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekvédelmi alapellátás, melynek célja,
hogy az otthontalanná vált szülők és gyermekeik, a családi krízis következtében védelmet kereső
szülő és gyermeke, valamint a szociális krízisbe került gyermekes családok számára átmeneti időre
- az elhelyezést kiváltó okok megszűnéséig -, otthonszerű elhelyezés formájában, együttes lakhatást,
és ellátást biztosítson, annak érdekében, hogy a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzze, vagy a
már kialakult veszélyeztetettséget megszűntesse, ezzel is a családok megtartó erejét erősítse.
f) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A városban két sporttelep található az Arany János Általános Iskola Széchenyi Telephelyének
sportpályája, valamint a Horváth István Sporttelep. Mindkettő a teljes lakosság sport- és szabadidős
programokhoz való hozzáférését biztosítja. A sportpályák különböző szünidős programoknak,
táboroknak is helyet adnak. Több sportegyesület is tevékenykedik a településen, amelyeket az
önkormányzat rendszeresen támogat.
Kiskunmajsán jelenleg 4 játszótér, közösségi tér található, ezen kívül 2015-ben két helyszínen
szabadtéri fitneszpark létesült.
g) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A 2017. év folyamán 100 %-os étkezési kedvezményben részesültek a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamos általános iskolás gyermekek. 50%-os
kedvezményt kaptak a 9. évfolyamtól a 12. évfolyamig a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek, a három- vagy többgyermekes családok, a tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermek, ill. 50 %-os kedvezményt kapott a kollégiumi ellátásban díjából a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek.
2016. évtől kezdődően a törvényi változásokkal a rászoruló gyermekek minden iskolai szünetben
kérhetik az ingyenes étkeztetést. Feltétele a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ezen belül a
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása.
A Jegyző május 15-ig, illetve szeptember 15-ig kiértesítette a jogosultakat az igénylés
lehetőségéről. Ezt követően a szolgálat is megkapta azoknak a szülőknek a névsorát, akik
kiértesítésre kerültek a szünidei étkeztetés jogosultsága alapján. A Családsegítő munkatársak
minden családot próbáltak személyesen felkeresni. A kérelmek kitöltésében szükség szerint
segítséget nyújtottak. Sok szülő a szünet idejére nem igényelt ebédet, legtöbbjük arra hivatkozva,
hogy otthon van és egyébként is főz naponta. Problémát jelent, hogy sok esetben a megigényelt
ebédet sem fogyasztják el a rászoruló gyermekek, nem jelennek meg az ebédért.
2017. év decemberében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által „Rászoruló személyek
számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében”
elnevezésű tartós élelmiszercsomagok kerültek kiosztásra. Célcsoport 0-3 éves korosztály, akik
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, és intézményi ellátásban nem részesülnek.
Kömpöcön 5 család, Csólyospáloson 2 család, Kiskunmajsán 66 család részesült
élelmiszercsomagban.
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i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban nem érkezett jelzés az önkormányzathoz.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatja minden évben a tehetséges, jó tanuló roma
gyermekeket egyszeri ösztöndíj juttatással.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal
élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
A városban működő oktatási, nevelési intézmény a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Móra Ferenc EGYMI (6120
Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 1-3.) tanulóinak létszáma 70 fő volt az intézmény valamennyi
tanulója sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
száma is magas, a veszélyeztetett gyermekek száma 16 fő. A védelembe vett gyermekek száma 16
fő. Éppen ezért az iskolában kiemelt szerep jut a gyermekvédelemnek.
A tanulók szüleinek nagy része munkanélküli, alkalmi munkákból, közmunkából, gyermekeik után
járó juttatásokból élnek. Ennek ellenére az a tapasztalat, hogy a szülők körében nincs értéke a
tanulásnak, a megszerzett tudásnak és az esetleges továbbtanulásnak.
A gyermekeknél megfigyelhető a továbbtanulási szándék, de sajnos egy-két év után kimaradnak az
iskolából. Ennek oka elsősorban a korai élettársi viszonyok kialakítása, a szülők pénztelensége,
valamint az otthoni motiváltság hiánya. Sok esetben ezt a szocializációs mintát viszik tovább a
gyermekek. Vannak gyermekek, akik azért kerültek védelembe vétel alá, mert nem jártak
rendszeresen iskolába.
Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a jelzőrendszer működtetésére, valamint a hozzájuk érkező
információk mielőbbi továbbítására a megfelelő szerv felé.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nincsenek megbízható adatok a HHH
gyermekekről.
A család működését zavaró és akadályozó okok
közül a családok anyagi, család széteséséből, a
nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából
adódó veszélyeztetettség megemelkedett.

Adatgyűjtés
és
folyamatos
aktualizálás
szükséges.
Szabadidős programok szervezése, biztonságos,
kulturált színterek működtetése.
A hátrányos helyzetű gyermekekkel és
családjukkal
foglalkozó
szakemberek
továbbképzése a hátrányos helyzetű gyermekek
nevelését, személyiségfejlesztését, illetve a
szülők eredményes bevonását segítő ismeretek
elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése
érdekében.
A
pályázati
forrásból
megvalósuló
Mentorprogram segítséget nyújt a hátrányos
helyzetű
családok
számára
mindennapi
életvezetés, háztartás vezetése, gyermeknevelés,
ügyintézés, munkaerőpiacra történő segítésben.
A program nagy hangsúlyt fektet a
kisgyermekekre: külön nekik szóló programok
szervezése, tanulószoba működtetése.

Általános problémának mondható a hátrányos
helyzetű, többnyire szegregátumban élő
családok esetében, hogy nehézséget okoz a
mindennapi életvezetés, háztartás vezetése,
otthonaik rendben tartása, pénzzel való bánás,
annak beosztása és a gyermeknevelés is.
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
A nők elleni erőszak a nők elleni diszkrimináció legszélsőségesebb formája, ám csak egy azok
közül. A nők alacsony részvétele a politikai életben a munkahelyi "üvegplafon", amely egy
bizonyos ponton túl nem engedi a női alkalmazottak előléptetését, a nők férfiakhoz viszonyított
alacsonyabb bérezése néhány más kiemelkedő példája a nők tágabb társadalomban megélt
hátrányos megkülönböztetésének.
A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk a nők –
különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik szó,
hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők maguk, vagy a nők
általában hátrányt szenvednének el a férfiakhoz képest. Nehéz a nemek helyzetére érzékeny
elemzést lehetővé tevő adatokat gyűjteni, hiszen ezeket még a nagy adatgyűjtő szervek sem kérik
kellő részletességgel.
A hazánkban 1982-ben kihirdetett, Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos
megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ dokumentum (ún. CEDAW
egyezmény) 11. cikkelye sorolja fel a foglalkoztatás területén biztosítandó egyenlőségi jogokat.
Ezek között szerepel többek között, hogy a kiválasztáskor ugyanazokat az ismérveket kell
figyelembe venni az egyes jelentkezőknél, illetve az, hogy biztosítani kell az egyenlő munkáért
egyenlő bért elvének érvényesülését. A CEDAW Bizottság rendszeresen ellenőrzi az
egyezményben foglaltak megvalósulását. Legutóbb erre 2013-ban került sor, amikor is felhívták
Magyarország figyelmét, hogy növelje a női foglalkoztatást, szűntesse meg a foglalkoztatási
szegregációt és a nemek közötti bérkülönbséget. A Bizottság 2015-ös közös foglalkoztatási
jelentése megállapította, hogy bár történtek javulások a női foglalkoztatás területén, az aktivitási és
a foglalkoztatási ráta nemek közti különbségei magasak, utóbbi különösen magas a teljes
munkaidőben foglalkoztatottak körében.
Hazánkban az utóbbi évtizedekben a nők gazdasági aktivitása nem várt méreteket öltött,
meghaladva a fejlett nyugat-európai országok rátáját is, majd csökkent. A klasszikus, családellátó
szerep mellett a munkaerő-piaci, gazdasági bizonytalanság nyomán egyre több családban vált az
anya is pénzkeresővé, ily módon ma már a család és a munkahely elvárásainak is meg kell felelni.
A témában készített statisztikák alapján általánosan elmondható, hogy a gazdasági helyzettől
függetlenül a részmunkaidős foglalkozatást és távmunkában végzett keresőtevékenységet tartják a
nők számára leginkább elfogadható formának, körükben ennek a legnagyobb a támogatottsági
aránya.
A munkanélküliek csoportján belül a női jelenlét továbbra is elmarad a férfiakétól, hiszen a
rendszerváltás során érintett ágazatokban (kohászat, építőipar) a foglalkoztatottak között a nők
aránya csekélynek minősíthető. Azon nők azonban, akik a 90-es évek elején mégis elvesztették a
munkájukat, „kimenekültek” a munkaerőpiacról, inaktívvá váltak. Ami örvendetes, hogy ezzel
egyidejűleg megnőtt a továbbtanulók száma. Ami viszont aggasztó, hogy a munkanélkülivé váló
nők döntő többsége a „kényszerű” nyugdíjazáshoz folyamodott, így közel 70%-kal nőtt a
munkaképes korú nyugdíjasok száma.
A nők és férfiak közötti különbség a munkaerő piaci szegregáció jelenségében is nyomon
követhető; elkülönülnek azon állások, amelyekben női és azok, amelyekben férfi munkaerőt
preferálnak. A nők nagyobb hányada a nőies szakmákban dolgozik, a két nem között szektoriális
különbségek figyelhetők meg, míg az ipar és a mezőgazdaság területén a női munkavállalók – a
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munka jellegéből fakadóan – alulprezentáltak, addig a szolgáltatások ágazatban a túlsúlyukról
beszélhetünk.
A Kormány biztosítani kívánja, hogy a nőknek a férfiakkal azonos jogai a mindennapokban is
érvényesüljenek, a nők férfi társaikkal azonos esélyt kapjanak az érvényesülésre. Magyarország
ígéretet tett az Európai Unió irányelveinek következetes érvényesítésére, amely irányelvek kiemelt
fontosságot tulajdonítanak az élet minden területén a nők nyílt vagy rejtett diszkriminációja
felszámolásának, és meghatározzák a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének nemzetközileg
elismert terminológiáját is.

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségét tekintve a hagyományos nemi szerepeket érintő felfogás
következtében a gyermekvállalás, gyermeknevelés a nők életpályáját kedvezőtlenül befolyásolja,
szűkíti térbeni és időbeni mozgásterüket, mivel hazánkban jelenleg még elsősorban a nők vállalnak
nagyobb részt a családi és háztartási teendők ellátásában. E felfogás általánossága folytán a
munkáltatók esetenként a férfiakénál korlátozottabb rendelkezésre állásukkal számolnak, olykor a
toborzásnál, az előmenetelben is a férfiakat részesítik előnyben.
A nemekhez kötődő sztereotípiák többségében a nőkre vonatkoznak és úgy családi állapotuk
(kisgyerekes, gyermektelen, egyedülálló, családos, gyermeket egyedül nevelő) mind státuszuk (női
vezető) alapján megfogalmazódnak és rendszerint a nők hátrányos megkülönböztetését
eredményezik. A sztereotípiák hatására a nők megbecsültsége alacsonyabb a munka világában,
ezért az otthoni helytállást jobban lehetővé tévő szakmát, munkahelyet és munkaidő-beosztást
választanak, alacsonyabb presztízsű munkakörökben dolgoznak, alacsonyabb munkabérért, kevésbé
vállalnak mobilitást igénylő feladatokat, visszafogják karrier elképzeléseiket.
Karrier vagy család? Leginkább a nőket érinti e választási kényszer. Választaniuk kell a munka,
karrier, és a háztartás, a gyermeknevelés gondjai, örömei között.
Egyik oldalon a pénzkeresés, a szakmai tudás, az előmenetel áll, a másik oldalon van a család, az
otthonteremtés. Nem könnyű összeegyeztetni a munkát és a családot, pedig szinte minden nőnek
meg kell birkóznia e feladattal. Valójában nem hogy „nem könnyű” feladat, hanem ez a nők egyik
legnagyobb gondja.
Annak, hogy egy nő gyermeket vállal, nem nyűgnek kellene lennie a munkáltatók, a társadalom
számára, hanem örömnek. Sok helyen nem szívesen vesznek fel fiatal nőket, mondván, hogy
hamarosan szülni fognak, s ezért rosszabb munkaerőnek számítanak. 107 Ugyanígy hátrányban
vannak a kisgyermeket nevelő nők is a munkavállalás esetében, a munkáltatók tartanak tőle, hogy a
kisgyermekes anyukák sokat hiányoznak. Kétségtelen, hogy az alatt a néhány év, ameddig a nők
szülési szabadságon, GYED-en, GYES-en vannak, kiesnek a munkából.
Ugyanakkor a munkáltatóknak be kell látniuk, hogy igenis vannak olyan területek, amelyeken a
nők sokkal jobban érvényesülnek, mint a férfiak. Például egy kellemes női hang a telefonban, vagy
a nők által végzett precíz munka egy-egy feladat során nélkülözhetetlen lehet, nem beszélve a nők
érzékenységéről, az intuícióról, amit a munkába visznek, szintén pótolhatatlan.
Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
 a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények,
 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya,
 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
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A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel.
Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a
nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Év

Férfiak
Nők
(TS 0804)
(TS 0804)
2012
4 104
3 980
2013
4 095
3 978
2014
4 047
3 940
2015
3 958
3 893
2016
3 955
3 834
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

3 628
3 612
3 635
3 609
3 687
n.a.

3 488
3 524
3 555
3 546
3 565
n.a.

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
477
483
413
349
269
213

Nők
(TS 0802)
493
454
385
347
270
233

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A munkaerőpiacról történő kiesés nem csak és nem elsősorban a szaktudás elavulása miatt jelent
nagy hátrányt a kisgyerekes nőknek. Fontos probléma lehet a kapcsolati háló gyengülése, ám a
szakmai, munkahelyi kapcsolatok ápolása segítheti a visszatérést.
A statisztikai adatokból megállapítható, hogy az alacsony végzettséggel rendelkező nők esélye a
legrosszabb a munkaerő piacon történő elhelyezkedés szempontjából. Elhelyezkedési esélyüket
tovább rontja, hogy többnyire az alacsony végzettséggel rendelkező nők vállalnak három vagy több
gyermeket.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál
tudnak információval szolgálni abban a tekintetben is, hogy nőknek szóló foglalkoztatást segítő
programok mikor, hol és milyen formában érhetőek el.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A nők esetében az iskolai végzettség hiánya még inkább leszűkíti a megpályázható állások körét.
Az általános iskolai végzettség hiánya, valamint az alacsony iskolai végzettség komoly probléma az
álláskeresésben és az elhelyezkedésben. Törekedni kell arra, hogy ezeknek az embereknek
lehetőséget tudjunk biztosítani arra, hogy meg tudják szerezni az általános iskolai végzettséget,
valamint a magasabb iskolai végzettséget, ezáltal növelni tudják munkaerő-piaci esélyeiket. A
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál és a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál is folyamatosan lehet érdeklődni, a különböző
képzések tekintetében is, amelyek az alacsony iskolai végzettségűeket célozzák meg.
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A férfiak és a nők ritkán dolgoznak ugyanazon pozícióban, egyazon munkahelyen. A nők többsége
az úgynevezett nőies, feminizálódott szakmákban dolgozik (pl.: pedagóguspálya, egészségügyi
ápolók, kozmetikusok stb.). Korábban még a férfiak és a nők által betöltött állások igen erőteljesen
elkülönültek egymástól, szegregálódtak, manapság ez már egyre kevésbé jellemző, de vannak
területek, ahol azonban ez ma is még így van. A szegregáció a gazdasági és társadalmi élet minden
területén élesen megjelenik bármilyen szintű elemzést is alkalmazunk. Fontos a vertikális és
horizontális szegregáció elkülönítése. A horizontális 108 szegregáció alatt a férfiak és a nők másmás gazdasági területen, szektorokban, foglalkozásokban való elhelyezkedését értjük. De
gondolhatunk például az orvosi pályára, ahol a sebész és a nőgyógyász foglalkozást kizárólag
férfiak töltik be, nem véletlenül, hisz itt a legnagyobb az anyagi siker, míg a gyermekgyógyászok
között túlnyomó többségben a nők vannak jelen, és itt anyagi sikerről igazán nem beszélhetünk.
A nők ott képesek magasabb vezető állást betöltésére, ahol női beosztottak munkáját kell
irányítaniuk, hiszen a társadalmi elvárások nehezen tűrik az „eredeti” szereposztás felrúgását.
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák,
valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a
munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében
keresendő: még ma is sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a
munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák.
A közösségi esélyegyenlőség céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában a nők és
férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése
mind a férfiak, mind a nők számára.
Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér
követelményének. Tapasztalatok szerint helyi viszonylatban nem jellemző a nők hátrányos
megkülönböztetése a foglakoztatás területén.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások
(pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány;
közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások
stb.)
A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, magánéletbeli feladatok
és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik.
A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség szerint a nők foglalkoztathatósága a gyermekszám
függvényében romlik, s ez összefügg az otthoni feladatok hagyományosan egyenlőtlen elosztásával
is. A KSH felmérése megállapította, hogy a gyermeknevelési ellátást igénybe vevő nők szerint a
munkába való visszatérést leginkább a munkáltató viszonyulása és a bölcsődei ellátás
biztosítottsága befolyásolja
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Év

Önkormányzati
bölcsődék száma
(TS 4801)

Bölcsődébe beírt
gyermekek száma
(TS 4701)

2012

1

42

2013

1

46

2014

1

44

2015

1

47

2016
1
2017
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar

47
47

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

Év

Óvodai
Óvodai
Óvodába beírt
Óvodai
3-6 éves
férőhelyek
feladatellátási
gyermekek
Óvodai
gyermekcsoport
korú
száma
helyek száma
száma
gyermekcsoport
ok száma
gyermek
(gyógypedagógi (gyógypedagógi (gyógypedagógi
ok száma (TS
gyógypedagógiai
ek
ai neveléssel
ai neveléssel
ai neveléssel
2401)
nevelésben
száma
együtt)
együtt)
együtt)
(TS 2501)
(TS 2801)
(TS 2701)
(TS 2601)

2012

18

421

2

416

2013

22

465

3

424

3
3
3

417
395
402

2014
18
465
2015
18
465
2016
18
465
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Ezen a téren minden igény kielégíthető a városban a gyermekek elhelyezését tekintve, mivel
bölcsőde és óvoda is működik a településen. Ugyanakkor a családbarát munkahelyek száma igen
elenyésző.
Problémát jelent azonban a gyermekvállalás után dolgozni visszatérő anyukák esetében a bölcsődei
férőhelyek száma. Jelenleg 47 férőhellyel működik a bölcsőde, azonban folyamatos a többletigény a
férőhelyekre, hiszen sokan vannak most is várólistán a bölcsődében.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata, mint a bölcsőde fenntartója elkötelezett a bölcsődei férőhelyek
bővítése iránt, tervben van egy mini bölcsőde indítása is. Mindezen tervek azonban a hely és az
anyagi források hiányában csak pályázati forrásból valósulhatnak meg. Folyamatban van egy új
bölcsődei feladat-ellátási egység tervezése, az önkormányzat csak a megfelelő pályázatra vár.
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A KSH 2016 decemberében, a termékenységről kiadott tanulmánya szerint a népességfogyás
következtében az utóbbi 5 évben már éves szinten 40 ezerrel kevesebb ember él Magyarországon.
2010 óta az élve születések száma évi 90 ezer fő körül mozog, míg a halálozás körül-belül évi 130
ezer fő.
A születések száma továbbra sem közelíti meg a 2008-as válság előtti szintet. A terhességmegszakítások száma és a csecsemőhalandóság folyamatosan csökken. Az abortuszok számának
csökkenése mögött a szülőképes korú nők számának csökkenése és a tudatosabb családtervezés áll.
A teljes termékenységi arányszám – amely az egy szülőképes korú nőre jutó születések száma –
2016-ban 1,44 volt, az elmúlt húsz évben 1,2 és 1,4 közt mozgott Hiába nő azonban a
termékenységi arányszám, érdemi születésszám-emelkedés nem történt, mivel a szülőképes korú
nők száma folyamatosan csökken.
Ma Magyarországon a fiatalok több gyermeket terveznek, mint ahányan végül meg is születnek. A
népességfogyás oka tehát nem az, hogy alábbhagyott volna a gyermekvállalási kedv, sokkal inkább
az, hogy a leendő édesanyák és édesapák gyakran úgy érzik, nem lennének képesek mindazt
megadni gyermeküknek, amit szeretnének.
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg.
Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet
fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már
várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget
nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok
kitöltésében.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2012

7

428
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2013
7
2014
6
2015
6
2016
7
2017
7
Forrás: TeIR és helyi
adatgyűjtés

447
461
464

64
77
77
0
0

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények között
egyértelműen a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok.
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A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra
sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára jelentősen megnehezíti a
segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást.
Mind a nyugati, mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy élt valaha
olyan kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább
súlyosbítja, hogy a testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki erőszakban élő nők
száma ennél jóval magasabb.
-

A családon belül történt erőszak, bántalmazás sértettjei számára – esetenként a bántalmazó
számára - létre kell hozni olyan ideiglenes szálláshelyet, vagy meglévőt fejleszteni, amely
biztosítja a távoltartást. A távoltartásban részt vevő személyek védelme érdekében adataik,
elhelyezésük titokban tartásával történő végrehajtás indokolt.

-

A családon belüli erőszak megelőzése érdekében a családsegítő szolgálat, gyámhivatal,
rendőrhatóság és a civil pártfogói hálózat közreműködésével fel kell kutatni azon problémás
családokat, akiknél szükséges a különféle preventív
intézkedések megtétele.

A családon belüli bántalmazás és hozzátartozók közötti
erőszak esetén a 2009. évi LXXII. törvény a
hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról eljárásrend alapján az – jogszabályban
nevesített - intézmények jeleznek a családvédelmi
koordinációért felelős szervnek, ezen túl a rendőrségen az
ideiglenes
megelőző
távoltartás
elrendelése
kezdeményezhet, továbbá a bántalmazott anya és
gyermek elhelyezése biztosítható a Menedék Alapítvány
álltál fenntartott Családok Átmeneti Otthonában.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető
szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok
átmeneti otthona)
A Menedék Alapítvány által fenntartott Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekvédelmi
alapellátás, melynek célja, hogy az otthontalanná vált szülők és gyermekeik, a családi krízis
következtében védelmet kereső szülő és gyermeke, valamint a szociális krízisbe került gyermekes
családok számára átmeneti időre - az elhelyezést kiváltó okok megszűnéséig -, otthonszerű
elhelyezés formájában, együttes lakhatást, és ellátást biztosítson, annak érdekében, hogy a
gyermekek veszélyeztetettségét megelőzze, vagy a már kialakult veszélyeztetettséget megszűntesse,
ezzel is a családok megtartó erejét erősítse.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Önkormányzatunk példamutatással hívja fel a figyelmet a nők társadalmi szerepvállalásának
erősítésére. Önkormányzati képviselők körében 1 nő található. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
85%-a nő, a vezetők tekintetében az arány a nők javára 4:2, ami százalékos megbontásban 50%-ot
jelent. Az önkormányzat által fenntartott intézményekben a vezetők aránya 5:2 a nők javára.
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és
felszámolásukra irányuló kezdeményezések
Az önkormányzatnak nincs tudomása nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémákról
az előbb felsoroltakon kívül.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a
magasabb.
munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó
aktív korú családtagok által kedvezményesen
igénybe
vehető,
korszerű
ismeretek
megszerzését célzó speciális képzési programok
körét. Munkaerő-piaciszolgáltatásokhoz, képzési
(átképzési lehetőségekhez való hozzáférés
javítása,
részmunkaidős
foglalkoztatás
elősegítése, ezzel kapcsolatos pályázatok
figyelése.
A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya Szabadidős programok szervezése, igény
mentális állapota lehet rosszabb, családi szerinti bővítése.
konfliktusokhoz is vezethet.
Zöldterületek, közparkok tervszerű felújítása.
Nincsenek krízishelyzetben igénybe vehető Családok átmeneti otthona és anyaotthon
szolgáltatások
működtetése
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete,
demográfiai trendek stb.)
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők
száma
Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1 258
1 226
1 176
1 143
1 126
n.a.

1 980
1 933
1 855
1 834
1 810
n.a.

3 238
3 159
3 031
2 977
2 936
-

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A demográfiai adatokból is kitűnik, hogy városunkban is az országos átlagnak a lakosságszám
csökkenésének arányában csökken a nyugdíjasok száma. Azonban a 65 év feletti lakosságszámot
tekintve látható a növekedés, ami az elöregedéshez vezet.
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH
Tstar

65 év feletti lakosság
száma
(TS 0328)

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
(TS 5101)

Fő
1 990
1 985
2 025
2 099
2 113
n.a.

Fő
62
68
68
43
57
n.a.
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%
3%
3%
3%
2%
3%
-

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő)
(TS 5701)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

30,96
28,46
26,26
26,34
19,10
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel ha speciális
tudással rendelkezik.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
Év

A nyilvános/települési
könyvtárak száma
(TS 3801)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
1
1

A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
száma (leltári állomány)
(TS 3901)

Muzeális
intézmények
száma
(TS 4001)

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)

48 860
48 385
44 680
43 847
41 889

1
2
2
1

2
3
3
4
3

Forrás: TEIR

A „Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán” elnevezésű, EFOP3.7.3-16-2017-00159 kódszámú projekt keretében a Konecsni György Kulturális Központ, Tájház
és Városi Könyvtár heti rendszerességgel szakkört szervez azoknak a 40 év felettieknek, a gyes-en,
gyed-en lévőknek, valamint inaktív felnőtteknek, akiknek hiányos ismereteik vannak a digitális
írástudás terén.
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés
Idősek nappali ellátása tekintetében a kistérség 100 %-ban lefedett.
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2011. április 15-én úgy döntött, az
intézmény feladatai közül az alább felsorol feladatok ellátását, 2011. július 1-től, 10 év időtartamra,
a Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződéssel biztosítja:
 Ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás (Idősek Otthona)
 Nappali ellátás (idősek klubja)
 Étkeztetés
 Házi segítségnyújtás
 Támogató szolgálat
 Tanyagondnoki szolgálat
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott ellátások:
Idősek bentlakásos otthona
Az otthonban elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását,
gondozását végzik, akiknek ellátása már más módon nem biztosítható, és rendszeres gyógyintézeti
kezelést nem igényel. Célja: az új környezetbe való minél előbbi beilleszkedés elősegítése és jó
közösségben, jó közérzetben való intézményi lét megélése.
Idős és demens személyek nappali ellátása
Nappali ellátást biztosító intézmények az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségügyi és
mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szerveznek.
A nappali ellátás: azon személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket
betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni ellátására, gondozására szolgál.
A napközbeni ellátás kiterjed az igény szerinti szabadidős programok szervezésére. Szükség szerint
az egészségügyi alapellátás megszervezésére, szakellátáshoz való hozzájutás segítésére, valamint
hivatalos ügyek intézésének segítésére és az életvitelhez kapcsolódó tanácsadásra.
A Klub célja a családi gondoskodás pótlása szociális és mentális segítségnyújtás révén, valamint az
idős ember szociális helyzetének javítása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros
hatások megelőzése, valamint egészségi és higiéniás viszonyainak javítása.
Tanyagondnoki szolgáltatás:
Kiskunmajsa közigazgatási területén 5 tanyagondnoki szolgálat látja el a feladatokat. Ez azért
kiemelten fontos, mert a megyén belül Kiskunmajsa rendelkezik a legnagyobb külterülettel és
tanyás résszel. A tanyagondnoki szolgálat működtetésével olyan szolgáltatás nyújtása a cél, amely
felvállalja az öregedő népesség okozta speciális problémák megoldását, valamint a külterületi
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lakosságot jobb ellátási helyzetbe hozza, közel viszi hozzájuk a távolság miatt nehezen elérhető
szociális ellátásokat. A tanyagondnokok segítenek a külterületen élőknek többek között a napi
bevásárlásban, ügyeik intézésében. Szociális biztonság nyújtása, jóléti, kulturális és egyéb
szolgáltatások biztosítása a helyi lehetőségek kiegészítésével. Cél az esélyegyenlőség biztosítása.
Étkeztetés:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről
kell gondoskodni, akik azt önmaguk, vagy eltartottjuk részére tartósan, vagy átmenetileg nem
képesek biztosítani. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások – s így az étkeztetés is,
mint alapszolgáltatás – igénybevétele önkéntes.
Házi segítségnyújtás:
E szolgáltatás keretében az igénybevevő saját lakókörnyezetében kap ellátást önálló életvételének
fenntartása érdekében. Higiénés körülmények fenntartása, veszélyhelyzet kialakulásának
megelőzése az ellátás célja. A házi gondozás keretébe tartozó gondozási tevékenységek: fizikai
ellátás, egészségügyi ellátás, mentális gondozás, ügyintézés.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
Kiskunmajsai kistérség településein a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása, a házi
segítségnyújtás kiegészítése 24 órás ügyeleti rendszerrel. Diszpécserközpont fogadja a jelzéseket.
220 készülék került kihelyezésre, mely a MEDCARE segélyhívó készülék, ami kétirányú
kommunikációra alkalmas.
Elsődleges feladata, hogy az otthonában magányosan élők egyetlen gomb megnyomásával tudjanak
segítséget kérni otthonukban.
Cél az ellátottak biztonságérzetének növelése, állapotuk stabilizálása, további állapotromlás
megelőzése, pszichés problémák kezelése.
Támogató szolgáltatás:
E szolgáltatás kapcsán a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása a cél, elsősorban
a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint a lakáson belüli speciális
segítségnyújtás.
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a
településen
Kiskunmajsa város biztosítja az Idősek Klubján keresztül a közösségi teret. Alapvető célunk ezzel
az aktív életvitel biztosítása, hiszen az aktivitással kivédhető a feleslegessé válás érzése.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Magas az egyedül élők aránya.

Az aktivitást és a függetlenséget megőrző
programok, szolgáltatások szervezése.

Problémát jelent az idősek körében, hogy Képzések igény szerinti bővítése.
hiányos ismereteik vannak a digitális írástudás
terén, és ehhez kapcsolódóan az információ
szerzésének, feldolgozásának képességében is.
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják.
Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a
mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint
a sport és a szórakozás területén is.
A ”Kiskunmajsai fogyatékos személyek nappali intézmények kialakítása és támogató szolgálat
bővítése” című DAOP-4.1.3/A-11-2012-0028 azonosító számú pályázat az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg 2015-ben.
Az új intézmény az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény tagintézménye. Az új
szociális intézmény segíti a településen és környékén élő fogyatékkal élő személyeket és
családjukat.
Az ellátottak speciális és személyre szabott foglalkozásokban vehetnek részt, mely során nagy
hangsúlyt kap az egyéni bánásmód, illetve az egyéni fejlesztés. Emellett csoportos foglalkoztató
programokat is fognak szervezni, készség- és képességfejlesztést elősegítő tevékenységeket fognak
biztosítani. Igény szerint meleg élelemről, szabadidős programokról, egészségügyi ellátásról,
hivatalos ügyek intézésében segítésről, munka terápiáról, életvezetési segítésről, fejlesztő
programokról is gondoskodnak.
Az intézmény 3 csoport, azaz 24 fő befogadására alkalmas. A szakmai munkát 4 fő szociális
gondozó és egy fő szociális munkás intézményvezető végzi. A szolgálat munkáját egy
gyógypedagógus és egy gyógytornász is segíti.
A megvalósított szolgáltatási elemek: felügyelet, ügyintézés, gondozás, étkeztetés, pedagógiai
segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtás, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás.
Heti hatnapos nyitva tartással valósítják meg a szolgáltatást, és nemcsak kiskunmajsaiak részére,
hanem a járás többi településéről is várják a jelentkezőket.
Ezzel a szolgáltatással segítséget kívánnak nyújtani azon családok számára, ahol a fogyatékkal élő
személyt szeretnék a családban tartani, de napközbeni ellátásuk a családtagok munkahelye vagy
egyéb körülményei miatt nem megoldott.
Kiemelkedő fontosságú, hogy a fogyatékos emberek a társadalom egyenrangú tagjai legyenek, és
emberi jogaik érvényesülhessenek a mindennapokban.
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A Sorfordító Szolgáltató Központ fenntartásában 2016. szeptember 1. óta működik Kiskunmajsán a
Sorsok Háza Szociális Intézmény, ahol a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali
ellátását biztosítják. Az intézmény ellátási területe Kiskunmajsa járás közigazgatási területe.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött az intézménnyel.
Az intézmény feladata, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően szervezze
szolgáltatásait, foglalkoztatásait és programjait, valamint céljai megvalósításának érdekében
együttműködjön más szakmai intézményekkel, szolgáltatókkal, projektekkel.
Az intézmény az ellátottak részére szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő napi
életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatok ápolására, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A nappali ellátás
keretében egészségügyi tevékenység nem folyik, de a segítők szoros kapcsolatot tartanak az
egészségügyi intézményekkel, különösen a pszichiátriai gondozóval.
A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat az Szt., valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
szabályozza. A fenntartó döntése értelmében a szolgáltatást térítésmentesen lehet igénybe venni
mindkét szolgáltatás esetében.
A pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátásában a következő szolgáltatás
elemeket biztosítja az intézmény:
- tanácsadás
- esetkezelés
- gondozás
- felügyelet
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
- készségfejlesztés
A szakmai munkát 3 fő szakképzett terápiás segítő látja el az intézményvezető irányításával.
Pszichiátriai ellátás
2017. év során 64 fő pszichiátriai beteggel kötöttek együttműködési megállapodást. Az intézmény
az ellátottak számára minden esetben egyéni gondozási terv által dokumentált gondozást biztosít. A
pszichiátriai betegségek közül jellemzően a depresszió különböző típusai, schizofrenia különböző
típusai, illetve hangulatzavarok fordulnak elő.
2017. december 31-én nyilvántartott pszichiátriai betegek kor és nem szerinti megoszlása:
férfi
8
10
3
2
3
0

18-39 éves
40-59 éves
60-64 éves
65-69 éves
70-74 éves
75-89 éves

nő
8
9
1
1
4
1

Forrás: Sorsok Háza Szociális Intézmény szakmai beszámoló 2017.
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Szenvedélybeteg ellátás
2017. év során 74 fő szenvedélybeteggel kötöttek együttműködési megállapodást. A
szenvedélybetegségek közül jellemzően az alkohol, dohányzás, gyógyszerfüggőség az alapvető
probléma.
2017. december 31-én nyilvántartott szenvedélybetegek kor és nem szerinti megoszlása:
férfi
12
18
4
3
0
0

18-39 éves
40-59 éves
60-64 éves
65-69 éves
70-74 éves
75-79 éves

nő
2
6
2
1
0
1

Forrás: Sorsok Háza Szociális Intézmény szakmai beszámoló 2017.

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos
problémái
Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni. A munkáltató
előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket.
A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a
környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A szociális ellátásokat igénybevevő személyek között nagy valószínűséggel vannak fogyatékkal élő
személyek is, azonban pontos számuk adatok hiányában nem meghatározható. Jellemzően
közgyógyellátásban, súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában, gépjárműszerzési
támogatásban részesülnek ezek a személyek.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - férfiak
(TS 6201)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

260
258
247
233
210
n.a.

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)
314
300
293
275
257
n.a.
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, szociális
szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő fizikai akadálymentesített helyszínen érhetőek el.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet
biztosításával történik.
Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az
építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más
településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű
hozzáférés szempontrendszere.
Kiskunmajsa város területén jelenleg a Járóbeteg Szakellátó, a Művelődési Központ, a Városi
Könyvtár, a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda, a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Iskolai utcai telephelye, a Kiskunmajsai Járási
Hivatal épületei valamint a Kiskunmajsai Gyermekjóléti Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Intézmény akadálymentesítettsége teljes körű.

67

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Közszolgáltatásokhoz,
kulturális
és
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
az akadálymentes környezet aránya nem 100 %os.
Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a
szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen
korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe.
Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra
történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén.

Fizikai környezetben található akadályok
megszüntetése, információs és kommunikációs
akadályok
megszüntetése,
lakókörnyezet
akadálymentesítését szolgáló program.
Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél
nagyobb
számban
részt
vegyenek
az
egészségügyi szűrővizsgálatokon
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit
szereplők társadalmi felelősségvállalása
Városunkban a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy számban
vesz részt a civil szervezetek programjain. Az Önkormányzat helyi rendeletben meghatározottak
szerint pályázati úton támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit.
Jelentősebb civil szervezetek:
 Arany Alapítvány
 Fészek Színjátszó Egyesület
 Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület
 Kiskunmajsa Város Polgárőrsége
 Kiskunmajsai Harmonikus Időskorért Alapítvány
 Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 Mayossa Hagyományőrző Egyesület
 Menedék Alapítvány
 Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete
 Vöröskereszt Városi Szervezete
Az önkormányzati döntések előkészítésébe bevonjuk a szervezeteket. A civil szervezetek
függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszonyt alakítottunk ki velük. Az
együttműködésnek köszönhetően az önkormányzati rendezvényeken aktívan vesznek részt a
szervezetek.
A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége lefedi a hátrányos
helyzetű gyermekek oktatásának, tehetségfejlesztésének, rehabilitációjának támogatásától kezdve az
időkorúak kulturálódásáig, a hagyományőrzésen át a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséig az
alapvető közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, kultúra, művelődés,
közrend, közbiztonság) ágazataiban lehetséges esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások körét.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
A tervezet az Önkormányzat honlapján, http://kiskunmajsa.hu közzétételre kerül, így állampolgárok
is véleményt mondhattak. A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján
az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás
folyamatos ellenőrzése.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegény
-ségben élők

Gyermekek

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
A szegénység oka és következménye a
tartós munkanélküliség, számuk nem
csökken.
A roma népesség hátrányos helyzete
több, egymással szorosan összefüggő
társadalmi, gazdasági probléma eredője.
Csak a több problématerületre az
oktatás, foglalkoztatás, szociális és
egészségügyi
területre
egyszerre
koncentráló, átfogó problémakezelési
megoldások,
komplex
programok
vezethetnek eredményre.

Általános problémának mondható a
hátrányos
helyzetű,
többnyire
szegregátumban élő családok esetében,
hogy nehézséget okoz a mindennapi
életvezetés, háztartás vezetése, otthonaik
rendben tartása, pénzzel való bánás,
annak beosztása.
Nincsenek megbízható adatok a HHH
gyermekekről.
A család működését zavaró és
akadályozó okok közül a családok
anyagi, család széteséséből, a nevelés,
gondozás, törődés, szeretet hiányából
adódó
veszélyeztetettség
megemelkedett.

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Közfoglalkoztatás továbbfolytatása.
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek
felkutatása.
Pályázati források kihasználása egy
teljes
körű
szociális,
képzési,
foglalkoztatási
projekt
megvalósításához.
Közösségi szociális munka szervezése.
Kihasználva az országos propagandát
(„Minden
gyermek
lakjon
jól”)
ösztönözni kell az önellátó gazdálkodást,
akár ingyen kisállat (csirke, liba) és
vetőmagok osztásával. Későbbiekben az
igényeket felülvizsgálva bővíteni lehetne
a programot.
A pályázati forrásból megvalósuló
Mentorprogram segítséget nyújt a
hátrányos helyzetű családok számára
mindennapi
életvezetés,
háztartás
vezetése, gyermeknevelés, ügyintézés,
munkaerőpiacra történő segítésben.

Adatgyűjtés és folyamatos aktualizálás
szükséges.
Szabadidős
programok
szervezése,
biztonságos,
kulturált
színterek
működtetése.
A hátrányos helyzetű gyermekekkel és
családjukkal foglalkozó szakemberek
továbbképzése a hátrányos helyzetű
gyermekek
nevelését,
személyiségfejlesztését, illetve a szülők
eredményes bevonását segítő ismeretek
elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése
érdekében.
Általános problémának mondható a A pályázati forrásból megvalósuló
hátrányos
helyzetű,
többnyire Mentorprogram segítséget nyújt a
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szegregátumban élő családok esetében,
hogy nehézséget okoz a mindennapi
életvezetés, háztartás vezetése, otthonaik
rendben tartása, pénzzel való bánás,
annak beosztása és a gyermeknevelés is.

Idősek

hátrányos helyzetű családok számára
mindennapi
életvezetés,
háztartás
vezetése, gyermeknevelés, ügyintézés,
munkaerőpiacra történő segítésben. A
program nagy hangsúlyt fektet a
kisgyermekekre: külön nekik szóló
programok szervezése, tanulószoba
működtetése.
Magas az egyedül élők aránya.
Az aktivitást és a függetlenséget
megőrző programok, szolgáltatások
szervezése.
Problémát jelent az idősek körében, Képzések igény szerinti bővítése.
hogy hiányos ismereteik vannak a
digitális írástudás terén, és ehhez
kapcsolódóan
az
információ
szerzésének,
feldolgozásának
képességében is.
A tartós munkanélküliség aránya a nők Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a
esetében magasabb.
munkaerőpiactól hosszabb időre távol
maradó aktív korú családtagok által
kedvezményesen
igénybe
vehető,
korszerű ismeretek megszerzését célzó
speciális képzési programok körét.

Nők

Fogyatékkal
élők

A magányérzet kialakulásával nemcsak Szabadidős programok szervezése, igény
az anya mentális állapota lehet rosszabb, szerinti bővítése.
családi konfliktusokhoz is vezethet.
Zöldterületek, közparkok tervszerű
felújítása.
Nincsenek krízishelyzetben igénybe Családok átmeneti otthona és anyaotthon
vehető szolgáltatások
működtetése
Közszolgáltatásokhoz, kulturális és Fizikai környezetben található akadályok
sportprogramokhoz való hozzáférés megszüntetése,
információs
és
lehetőségei, az akadálymentes környezet kommunikációs
akadályok
aránya nem 100 %-os.
megszüntetése,
lakókörnyezet
akadálymentesítését szolgáló program.
Az
egészségügyi
prevenciós Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is
szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a minél nagyobb számban részt vegyenek
mozgásukban
erősen
korlátozott az egészségügyi szűrővizsgálatokon
személyek kevésbé veszik igénybe.
Szükséges
a
támogatásuk
a
szűrőprogramokra történő eljutásuk
(eljuttatásuk) terén.
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A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Közfoglalkoztatási program fenntartása

Romák
és/vagy
mélyszegény
-ségben élők

Társadalmi felzárkóztatás a roma
népesség körében

Mentorprogram

Adatgyűjtés HHH-s gyermekekről

Gyermekek

Gyermekek szabadidő eltöltését
szolgáló közösségi terek és programok
létrehozása
Mentorprogram

Idősek közösségi életének bővítése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Önkormányzat, BKMKH Kiskunmajsai
Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály,
Városgazdálkodási Intézmény
Polgármester,
Önkormányzat,
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat,
BKMKH
Kiskunmajsai
Járási
Hivatala
Foglalkoztatási Osztály, civil szervezetek
Önkormányzat, Kiskunmajsai
Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft., mentor
stáb
Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Intézmény,
Polgármesteri Hivatal gyermekvédelemmel
foglalkozó ügyintézője, BKMKH
Kiskunmajsai Járási Hivatala Hatósági,
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, KLIK
Önkormányzat,
Kiskunmajsai
Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft., civil
szervezetek
Önkormányzat, Kiskunmajsai
Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft., mentor
stáb
Polgármester, Idősek Klubja, Kiskunmajsai
Harmonikus Időskorért Alapítvány,

Idősek
Konecsni György Kulturális Központ,
Tájház és Városi Könyvtár, Idősek Klubja,
Önkormányzat, BKMKH Kiskunmajsai
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály,
Nők munkaerőpiaci reintegrációja a
védőnői szolgálat, civil szervezetek,
gyermekvállalás után
Konecsni György Kulturális Központ,
Tájház és Városi Könyvtár
Polgármester, Önkormányzat, Konecsni
Szabadidős
programok
szervezése György Kulturális Központ, Tájház és
gyesen lévő anyukáknak
Városi Könyvtár, Városgazdálkodási
Intézmény
Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és
Egészségügyi
Szolgáltató
Intézmény,
Krízishelyzetben lévő családok
Polgármesteri Hivatal gyermekvédelemmel
elhelyezése
foglalkozó
ügyintézője,
Menedék
Alapítvány
Önkormányzat,
közmunka
program
Intézmények akadálymentesítése
foglalkoztatottjai,
helyi
vállalkozók,
BKMKH Kiskunmajsai Járási Hivatala
Élethosszig tartó tanulás

Nők

Fogyatékkal
élők
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Egészségügyi prevenciós szolgáltatások
igénybevételének elősegítése

Foglalkoztatási
Osztály,
Mozgáskorlátozottak
és
Egészségkárosodottak Egyesülete
Szakellátó
Intézet,
tanyagondnokok,
Önkormányzat,
háziorvosok,
Mozgáskorlátozottak
és
Egészségkárosodottak Egyesülete

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák és a hátrányos helyzetű családok egyenlő esélyekkel
férhetnek hozzá a munkalehetőségekhez.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élőket visszavezessük a társadalmi felzárkózás
útjára.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek védelmét.
Folyamatosan odafigyelünk az időseket érintő problémákra, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk
aktív életvitelt biztosítani nekik.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenjogúság megteremtését a munkában és az élet más
területein is.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők minden nemű akadálymentesítésének
megteremtésére.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés címe,
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
A szegénység oka és
1
következménye a tartós
munkanélküliség,
számuk nem csökken.
A
Járási
Hivatal
Közfoglalkoztatási Foglalkoztatási
program fenntartása Osztálya adata alapján a
nyilvántartott
álláskeresők
aránya
megközelítőleg
8%
településünkön.
2

Társadalmi
felzárkóztatás a
roma népesség
körében

3

Mentorprogram

A
roma
népesség
hátrányos
helyzete
több,
egymással
szorosan
összefüggő
társadalmi, gazdasági
probléma eredője. Csak
a
több
problématerületre
az
oktatás, foglalkoztatás,
szociális
és
egészségügyi területre
egyszerre koncentráló,
átfogó
problémakezelési
megoldások, komplex
programok vezethetnek
eredményre.

Általános problémának
mondható a hátrányos
helyzetű,
többnyire

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

Településünkön
jelenleg is működik
közfoglalkoztatás,
ezért hosszú távú
célunk
ennek
fenntartása és minél
több
ember
bevonása
a
programba, esélyt
adva
ezzel
a
munkanélküliségből
való kitörésre.
Pályázati források
kihasználása
egy
teljes
körű
szociális, képzési,
foglalkoztatási
projekt
megvalósításához.
Kihasználva
az
országos
propagandát
(„Minden gyermek
lakjon
jól”)
ösztönözni kell az
önellátó
gazdálkodást, akár
ingyen
kisállat
(csirke, liba) és
vetőmagok
osztásával.
Későbbiekben
az
igényeket
felülvizsgálva
bővíteni lehetne a
programot.
A
pályázati
forrásból
megvalósuló

D
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

Folyamatos
Önkormányzat
kapcsolat a Járási
Hivatal
Foglalkoztatási
Osztályával
Pályázatok és új
közfoglalkoztatási
programok nyomon
követése
Munkanélküli
személyek bevonása
a programba
Közösségi szociális Polgármester
munka szervezése
Szociális képzés
Közmunkaprogram

G
Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Folyamatos,
mivel jelenleg is
zajlik
közfoglalkoztatás
i program. A
jelenlegi program
2019.02.28-ig
tart.

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

BKMKH
Kiskunmajsai
Járási
Hivatal
Foglalkoztatási
Osztály
Pályázati
kimutatásai
erőforrások, humán
Közfoglalkoztatot
erőforrások
t személyekkel
kötött
szerződések

Amennyiben
lesznek újabb
közfoglalkoztatási
programok, az
Önkormányzat
részt vesz benne.

Rövid
távú:
pályázatok
Közép
Távú:
képzéseken való
részvétel
Hosszú távú:
Önellátó
gazdálkodás
megvalósulása

Az eredmények
fenntarthatóságát
szolgálja a
folyamatos
képzéseken való
részvétel és az
önellátó
gazdálkodás
hosszú távú
fenntartása.
Pályázati
erőforrások, humán
erőforrás

2023.08.31-ig

Pályázat
lebonyolítása,
programok

Önkormányzat

2018. 08.01-től
folyamatos

Projekt
beszámoló,
programokon

Pályázati
erőforrások, humán
erőforrás
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szegregátumban
élő
családok esetében, hogy
nehézséget okoz a
mindennapi életvezetés,
háztartás
vezetése,
otthonaik
rendben
tartása, pénzzel való
bánás, annak beosztása.

Mentorprogram
segítséget nyújt a
hátrányos helyzetű
családok számára
mindennapi
életvezetés,
háztartás vezetése,
gyermeknevelés,
ügyintézés,
munkaerőpiacra
történő segítésben.

szervezése

résztvevők
létszáma

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Adatgyűjtés HHH-s
gyermekekről

2

Gyermekek
szabadidő eltöltését
szolgáló közösségi
terek és programok
létrehozása

Nincsenek megbízható Rövid távú: Ki kell
adatok
a
HHH-s választani azt az
gyermekekről.
intézményt, amely
felméri
a
célcsoportot.
Közép távú: Adatok
összegyűjtése
Hosszú
távú:
Adatok
nyilvántartásba
vétele
és
megosztása
az
érintett
intézményekkel,
utólagos monitoring
Szabadidős
A család működését
programok
zavaró és akadályozó
szervezése,
okok közül a családok
biztonságos,
anyagi, család
széteséséből, a nevelés, kulturált színterek
működtetése.
gondozás, törődés,
Rövid
távú:
szeretet hiányából
felmérni
az
adódó
igényeket, a nehéz
veszélyeztetettség
anyagi helyzetben
megemelkedett.
élő
gyermekek
számát
Közép
távú:
pályázatok
figyelése, nyomon
követése
Hosszú
távú:
megfelelő pályázati
forrás esetén a
nehéz
anyagi
helyzetű gyermekek
nyári
táboroztatásának
megszervezése és
lebonyolítása,

Adatgyűjtés
Az
összegyűjtött
adatokból egységes
adatbázis készítése
Adatok aktualizálása

Adatgyűjtés
Pályázatfigyelés
Pályázat
lebonyolítása
Szabadidős program
megszervezése és
lebonyolítása, ill.
játszótér
megtervezése és
kivitelezése

Kiskunmajsai
Gyermekjóléti,
Szociális és
Egészségügyi
Szolgáltató
Intézmény

Minden évben
szükséges
aktualizálni az
adatokat.

Önkormányzat

Nevelési-oktatási
intézmények
beszámolói
Éves
gyermekvédelmi
beszámoló
Összegyűjtött
adatok

A megnyert
pályázatok és az
azt követő
projektek végig
vitele

Humán erőforrás,
technikai erőforrás

Pályázati erőforrás,
humán erőforrás,
technikai erőforrás

Megfelelő
pályázatok esetén
a programok
szervezése
folyamatos
lehetne.

Megfelelő
pályázat esetén a
határidő
folyamatos.
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esetlegesen
településen
játszótér
kialakítása.

3

Mentorprogram

Általános problémának
mondható a hátrányos
helyzetű,
többnyire
szegregátumban
élő
családok esetében, hogy
nehézséget okoz a
mindennapi életvezetés,
háztartás
vezetése,
otthonaik
rendben
tartása, pénzzel való
bánás, annak beosztása
és a gyermeknevelés is.

a

A
pályázati
forrásból
megvalósuló
Mentorprogram
segítséget nyújt a
hátrányos helyzetű
családok számára
mindennapi
életvezetés,
háztartás vezetése,
gyermeknevelés,
ügyintézés,
munkaerőpiacra
történő segítésben.
A program nagy
hangsúlyt fektet a
kisgyermekekre:
külön nekik szóló
programok
szervezése,
tanulószoba
működtetése.

Pályázat
lebonyolítása,
programok
szervezése

Projekt
beszámoló,
programokon
résztvevők
létszáma

Önkormányzat

2018. 08.01-től
folyamatos

Pályázati
erőforrások, humán
erőforrás

III. A nők esélyegyenlősége
1

Nők munkaerőpiaci
reintegrációja a
gyermekvállalás
után

2
Szabadidős
programok
szervezése gyesen
lévő anyukáknak

A
tartós
munkanélküliség
aránya a nők esetében
magasabb. Bővíteni kell
a gyermekvállalás miatt
a
munkaerőpiactól
hosszabb időre távol
maradó aktív korú
családtagok
által
kedvezményesen
igénybe
vehető,
korszerű
ismeretek
megszerzését
célzó
speciális
képzési
programok körét.
A
magányérzet
kialakulásával nemcsak
az
anya
mentális
állapota lehet rosszabb,
családi konfliktusokhoz
is vezethet.

Célunk, hogy a gyesről
visszatérő nőket ne érje
hátrányos
megkülönböztetés a
munkaerőpiacon.
Rövid távú: adatgyűjtés
Közép távú: képzések
szervezése
Hosszú
távú:
képzéseknek megfelelő
munkahelyeken
való
elhelyezkedés

Rövid távú: Tervezés
Közép távú: Szabadidős
programok szervezése,
igény szerinti bővítése.
Hosszú távú:
Zöldterületek, közparkok

Képzések
Munkaközvetítés
(távmunka,
részmunkaidő)

Önkormányzat,
BKMKH
Kiskunmajsai
Járási Hivatal
Foglalkoztatási
Osztály

Baba-mama
programok
szervezése
Közparkok
felújítása, gondozása

Önkormányzat,
polgármester

folyamatos

folyamatos

Programba bevont
személyek száma
Hány
anyuka
tudott
elhelyezkedni a
programban való
részvételt
Pályázati
követően?
erőforrások, humán
erőforrások

Folyamatos
képzések

Rövid távú:
tervezés,
szervezések
Pályázati források,
dokumentációja
humán erőforrások
Közép
távú:
programokon

Folyamatos
programok
szervezése

76
7
6

Jelenleg
baba-mama tervszerű felújítása.
torna
működik
a
védőnői
ellátás
keretében. Közparkok
infrastruktúrája
nem
megfelelő.
Nincsenek
krízishelyzetben
igénybe
vehető
szolgáltatások.
Ebben
a
témában
mérhető adatok nem
állnak
rendelkezésünkre.

3

Krízishelyzetben
lévő családok
elhelyezése

Rövid távú: Adatgyűjtés,
felmérés a
krízishelyzetben lévő
családok és egyedülálló
anyák helyzetéről
Közép
távú:
A
szakterülettel foglalkozó
pszichológusok
és
szociális
munkások
közreműködésének
igénybevétele
Hosszú
távú:
Kapcsolatrendszer
kiépítése a Menedék
Alapítvánnyal
krízishelyzetben
lévő
családok elhelyezésének
érdekében

Adatgyűjtés
Folyamatos
egyeztetés
a
Családsegítővel és a
polgármesteri hivatal
gyermekvédelemmel
foglalkozó
ügyintézőjével
Felvenni
a
kapcsolatot
pszichológusokkal,
szociális
munkásokkal
Együttműködés
kiépítése a Menedék
Alapítvánnyal

Kiskunmajsai
Gyermekjóléti,
Szociális és
Egészségügyi
Szolgáltató
Intézményvezet
ője
folyamatos

résztvevők száma
Hosszú távú:
közpark
felújításának
megvalósítása
(tervek)
Felmérés
számszerű
eredményei
Kiskunmajsai
Gyermekjóléti,
Szociális
és
Egészségügyi
Szolgáltató
Intézmény
beszámolója
folyamatos
Éves
gyermekvédelmi
beszámoló
Kapcsolat a
Menedék
Alapítvánnyal
(levelezés)

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Idősek közösségi
életének bővítése

2
Élethosszig tartó
tanulás

Magas az egyedül élők Az
aktivitást
és
a
aránya.
függetlenséget
megőrző
programok,
szolgáltatások
szervezése.
Képzések igény szerinti
bővítése.
Rövid távú: kapcsolatfelvétel
az Idősek Klubjával
Közép
távú:
közös
programok megtervezése
Hosszú távú: programok
megvalósítása

Igény felmérése a polgármester
programokra
vonatkozóan
Programok
szervezése
Lebonyolítás

Problémát jelent az Képzések
idősek körében, hogy bővítése.
hiányos
ismereteik
vannak
a
digitális
írástudás terén, és ehhez
kapcsolódóan
az
információ szerzésének,

Infokommunikációs
eszközök
használatával
kapcsolatos
programok
szervezése,
lebonyolítása

igény

szerinti

folyamatos

folyamatos

Rövid távon az
igények felmérése
után
programtervezet
Közép távon a
megvalósítás,
célcsoport
tájékoztatása
plakátok
és Pénzügyi és humán
rádióban történő erőforrások
reklámozás útján
Hosszú távon
folyamatos
további
programok
megvalósítása a
felmért igények
szerint
Programokon
résztvevők
létszáma
Pályázati
erőforrások, humán
erőforrások

Folyamatos
programok
szervezése

Programok
szervezése
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feldolgozásának
képességében is.
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Intézmények
akadálymentesítése

Intézményeink 20%-a
van csak
akadálymentesítve,
jelenleg csak a
Művelődési Központ és
Szakellátó Központ
akadálymentesítettsége
teljes körű

2

Egészségügyi
prevenciós
szolgáltatások
igénybevételének
elősegítése

Az egészségügyi
prevenciós
szolgáltatásokat, a
szűrővizsgálatokat a
mozgásukban erősen
korlátozott személyek
kevésbé veszik igénybe.

Célunk, hogy minden
intézményünk teljes körűen
akadálymentesített legyen.
Ennek érdekében
figyelemmel kell lennünk a
fogyatékkal élők igényeire.
Rövidtávú cél: 2014. év
végéig 50%
Középtávú cél:
2016. év
végéig 75%
Hosszútávú cél: 2018. év
végéig 100%-os legyen a
megvalósulás.
Segíteni, hogy a fogyatékkal
élők is minél nagyobb
számban részt vegyenek az
egészségügyi
szűrővizsgálatokon.

Fontossági sorrend
Önkormányzat
felállítása
Tervezés
Szervezés
(Kivel,
milyen
módon,
pályázatfigyelés)
Kivitelezés

Építési napló
Ellenőrző hatóság
rövid-,
közép-,
hosszútávon
Műszaki átvétel
2023. év végéig
Fenntarthatóság:
100%-os legyen a állapotmegóvás,
megvalósulás.
időszakos
átvizsgálás,
esetleges
hibák
javítása

Adatgyűjtés a
Önkormányzat
fogyatékkal élő
személyekről
Felvilágosító
tájékoztatás
a
szűrővizsgálatokról
(akár
írásos
formában is)
Szűrővizsgálatok
megszervezése
A fogyatékkal elő
személyek
eljuttatásának
megszervezése
a
szűrővizsgálatokra

Folyamatos

Pénzügyi háttér
biztosítása (tervezés
a költségvetésben)
Emberi erőforrás
(közmunkaprogram)
Pályázatok
igénybevétele

Szűrővizsgálaton
való részvétel
számokban
kifejezve

Megvalósulás
esetén a
fenntarthatóságot
a karbantartás,
utólagos
átvizsgálás jelenti.

Fenntarthatóság:
folyamatos
szűrővizsgálatok
megszervezése, az
érintettek
tájékoztatása
Pályázati és humán
erőforrások
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
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- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Kiskunmajsa
város polgármestere felel.
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.

