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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
A diszkrimináció tilalmának elve az Európai Unió jogának egyik alapelve. Az unió minden
polgárának joga van az egyenlő bánásmódhoz, függetlenül nemi hovatartozásától, faji, etnikai
származásától, vallásától, meggyőződésétől, fogyatékosságától, életkorától, szexuális
irányultságától. A 2007 - Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év célkitűzése az volt,
hogy az európai társadalom figyelmét az igazságos és összetartó, vagyis a mindenki számára
egyenlő esélyeket biztosító társadalom előnyeire irányítsa. Ez megköveteli a társadalmi
érvényesülést gátló akadályok elmozdítását, valamint egy olyan légkör kialakítását, amelyben
Európa sokféleségére a társadalmi-gazdasági életerő forrásaként tekintenek.
Az egyenlő bánásmód követelménye a diszkrimináció tilalmának jogi meghatározása. Ezen
elv szerint emberek vagy embercsoportok között nem lehet indokolatlanul különbséget tenni.
Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyarország területén tartózkodó természetes
személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekkel szemben azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni
szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. Az egyenlő bánásmód
követelményének megsértését jelenti a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett
hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az
ezekre adott utasítás.
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke rendelkezik a megkülönböztetés tilalmáról,
amely szerint tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy
társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy
más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor
vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés.
Magyarország Alaptörvénye XV. Cikke kimondja, hogy Magyarország az alapvető jogokat
mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv,
vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési
vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. A nők és a férfiak egyenjogúak.
Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön
intézkedésekkel segíti. Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a
gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.
Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként
élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos
megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség
előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alaptörvény II. és XV. cikkére,
valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira
megalkotta „Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló” 2003. évi
CXXV. törvényt (a továbbiakban: Ebktv.).
Az egyenlő bánásmód követelményének szabályozása Magyarországon háromszintű.
Magyarország Alaptörvénye általános érvénnyel mondja ki a hátrányos megkülönböztetés
tilalmát. Az Ebktv. a jogrendszer egésze számára ad részletesebb útmutatást a követelmény
érvényesítéséhez.

3

Számos ágazati jogszabály (pl. a Munka Törvénykönyve1, a Köznevelési törvény2, az
Egészségügyi törvény3 stb.) utal az esélyegyenlőségi törvényre, és állapít meg további, csak
az adott területen érvényes szabályokat.
A fenti jogszabályok az állami és önkormányzati szerveket és más közfeladatot ellátó
szervezeteket arra kötelezi, hogy minden jogviszonyuk tekintetében megtartsák az egyenlő
bánásmód követelményét. A nem állami szereplők számára a törvény csak bizonyos
jogviszonyok esetében írja elő a követelmény megtartását, így a foglalkoztatási
jogviszonyokban, szolgáltatás nyújtása vagy áru forgalmazása esetén, állami támogatás
felhasználásával végzett tevékenység esetén, illetve azok számára, akik előre meg nem
határozott személyek részére tesznek ajánlatot szerződés kötésére.
Az Ebktv. 63. § (4) bekezdése értelmében az ötven főnél több személyt foglalkoztató
költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek
esélyegyenlőségi tervet elfogadni.
Az Ebktv. 31. § (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy a község, a város és a főváros
kerületeinek önkormányzata (továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló
helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyben helyzetelemzést kell készíteni a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és
szociális helyzetéről, illetve helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben kell meghatározni a
feltárt problémák kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyi esélyegyenlőségi
program elkészítése során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési
önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, a közoktatási
esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs
célkitűzéseinek összhangjáról.
Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál és
intézkedéseket tartalmaz azok kezelésére vonatkozóan. A helyzetelemzés során feltárt
problémák komplex kezelése érdekében meg kell tervezni a beavatkozásokat, lehetőséget
adva a felülvizsgálatra, az esetleges változtatásokra.
Az Ebktv. 31. § (3) bekezdése értelmében a helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során
kiemelt figyelmet kell fordítani:
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkóztatás
követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal
szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges
intézkedésekre,
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci
hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.
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a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
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az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
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A települési önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzését a helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2)
bekezdésében előírt célcsoportokra és esélyegyenlőségi területekre vonatkozó, a Korm.
rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti adatok felhasználásával készíti el.
Az intézkedési tervben a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz
kapcsolódóan kell meghatározni a helyi esélyegyenlőségi program céljait, valamint az azok
elérését szolgáló intézkedéseket. Esélyegyenlőségi területenként be kell mutatni az
intézkedéseket, azok elvárt eredményeit, fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges
erőforrásokat, valamint a végrehajtás ütemezését és felelősét.
A program célja - a törvénnyel megegyezően – a hátrányos megkülönböztetés megelőzése, az
egyes társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, különös tekintettel a kiemelten
védett csoportokra, a nőkre, a mélyszegénységben élőkre, romákra, a fogyatékossággal élő
személyekre, valamint a gyermekek és idősek csoportjára vonatkozóan.
Ahhoz, hogy a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, európai uniós
forrásokból, illetve nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban
részesülhessen, a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal kell rendelkeznie. A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását
kétévente át kell tekinteni és ez alapján - szükség esetén - azt felül kell vizsgálni, illetve a
helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően módosítani kell.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 161/2013. (VI. 28.) közgy
határozatával fogadta el Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi
Programját, amelynek végrehajtása folyamatosan történik. Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata az új Esélyegyenlőségi Programját a hatályos rendelkezéseknek és a
megjelenő szükségleteknek megfelelően készítette el.
Összhangban az Ebktv., a Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség
megvalósulása érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi
Programmal (a továbbiakban: HEP) összehangolja a település más, a HEP 2.1 pontjában
szereplő dokumentumait, 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.
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A település bemutatása
Békéscsaba megyeszékhely, megyei jogú város, Békés megye és a régió gazdasági – földrajzi
központja és székhelye. 193,93 km² alapterületével és közel 60.000 állandó lakosával
Magyarországon középvárosnak, európai szinten kisvárosnak tekinthető. A város
Magyarország dél-keleti részén Budapesttől mintegy 210 kilométerre, Szegedtől 95
kilométerre, Debrecentől 130 kilométerre, míg a romániai Aradtól alig 60 kilométerre fekszik.
Békés megye közlekedés-földrajzi helyzete régóta periférikus, a megyét a nagy közúti
tranzitfolyosók elkerülik, távolsága az M5-ös autópályától 120 km, egyszámjegyű főútja
nincs. Ennek ellenére Békéscsaba régiós szinten fontos közúti és vasúti közlekedési
csomópontként funkcionált és funkcionál még ma is, bár közúti jelentőségét az M5-ös
autópálya némileg csökkentette. Itt találkozik a 44-es számú (Budapest - Kecskemét Békéscsaba – Gyula) és a Szegedet Debrecennel összekötő, nagy tranzitforgalmat lebonyolító
47-es főút. Itt keresztezi továbbá egymást, a IV. Pán-Európai Közlekedési Folyosó vasúti
fővonala (Drezda/Nürnberg - Prága - Brno - Pozsony - Győr - Budapest - Arad - Craiova Szófia - Isztambul) és a Nagyvárad - Szeged vasútvonal. Békéscsabát érintette az Európai
Unió Kohéziós Alapja által támogatott vasútfejlesztési program, amely a vasúti pályák, és az
állomások korszerűsítését foglalta magába.
Békéscsaba Megyei Jogú Város fontos fejlesztési célkitűzése az autóút szakaszok és
csomópontok kialakítása, elsősorban a már készülő M44-es út tekintetében. A vonatkozó
kormányzati szándék alapján kiemelt cél az M44-es gyorsforgalmi út teljes útszakaszának
megépítése.
4
A Magyar Kormány a 2015-ben indított Modern Városok Programja keretében egyezteti a
megyei jogú város önkormányzataival a települések közép- és hosszú távú fejlesztési terveit,
hogy azok a gazdaság húzóelemeiként valódi térségi központi szerepet tölthessenek be.
2015-2016-ban kidolgozásra került a „Fejlődő gazdasági központ – hagyomány és
szakértelem Békéscsabán” elnevezésű program, amely szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának célja, hogy e lehetőség célszerű felhasználásával a város megerősödve, az
ország infrastrukturális és gazdasági vérkeringésének, sport- és kulturális életének fontos
központja legyen. A város számára a legfontosabb beavatkozás az M44-es gyorsforgalmi út
megépítése, amely minden más fejlesztés szempontjából is alapvető fontosságú.5
Békés megye az ország egyik legmélyebben fekvő, egyben a legegyenletesebb domborzatú
területe. Békéscsaba város gyakorlatilag tökéletes síkságon fekszik. A legfőbb természeti
kincse a termőföld, amelynek minősége kedvezőbb az országos átlagnál. Összes földterülete
nagyobb részre még ma is termőterület, és csak 15 százaléka van művelés alól kivonva. A
termőterület nagyobb részét a mezőgazdaság hasznosítja, csak töredék rész az erdő, nádas és
halastó.
A folyóvízi üledékekből gazdaságilag is hasznosítható kavics-, homok- és
agyaglerakódásokra települt a tégla- és cserépipar. Sajátos jelentőséggel bír, hogy Békés
megye legnagyobb népességű és legrégebbi városa Békéscsaba. Fekvését tekintve a megye
középpontjában helyezkedik el, így kereskedelmi, és későbbi piaci értékesítési lehetőségeit
elemezve is infrastrukturálisan a legjobban ellátott település a megyében. A város közvetlen
környezetében elhelyezkedő szántóterületek minősége nem csak hazai, de európai
viszonylatban is kiemelkedő a minőség tekintetében. A szántóterületek átlagos aranykorona
4

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Önkormányzata Gazdasági Programja 2014-2020
Fejlődő Gazdasági Központ – hagyomány és szakértelem a Magyar Kormány és Békéscsaba Megyei Jogú
Város fejlesztési elképzelései Békéscsabán 2016. április 23.
5
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értéke - ami a termőképesség egyik legkifejezőbb mérőszáma - arra predesztinálja Békéscsaba
város környéki gazdálkodókat és gazdasági szervezeteket, hogy a mezőgazdasági termelés
hatékony fejlesztésével érjenek el eredményeket. A vasúti hálózat fejlesztésével az
áruszállítás helyzete jelentősen javulhat majd. A megyében megtermelt mezőgazdasági
termékek piacra jutását ez is segítheti a jövőben. Békéscsaba város gazdaság földrajzilag
kedvező adottságokkal rendelkezik elsősorban a mezőgazdasági és élelmiszer alapanyagok
előállítása és piacra juttatása tekintetében. A termeléshez nemcsak a termőhelyi adottságok,
hanem a humán erőforrások, és a logisztika is rendelkezésre áll. Békéscsaba Megyei Jogú
Város helyzetét befolyásolja, hogy járásközpont.
Békéscsaba a jellegzetesen ártérperemi település a Tiszántúl délkeleti részén, Békés megye és
a kiváló termőtalajú Körös-völgy középpontjában fekszik. Békéscsaba Magyarország
délkeleti kapuja, a román határ (Gyulavarsánd) mintegy 20 kilométerre, keleti irányban
található.
Átlagos tengerszint feletti magassága 85-90 méter. Legalacsonyabb pontja Jamina városrész.
Természet-, táj- és környezetvédelmi szempontból, illetve idegenforgalmilag is jelentős
előrelépésnek tekinthető a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 2002-es megalakulása. A
Körösök Völgye Natúrpark hazánk kevés natúrparkjainak egyike, melynek békéscsabai
látogatóközpontját 2007-ben adták át, amely a térség növény- és állatvilágát, folklórját és
általában véve a tájegység hagyományait kívánja bemutatni. Az egyesület további települései
a következők: Békés, Gyula, Mezőberény, Doboz, Köröstarcsa, Vésztő, Bélmegyer, Tarhos és
Körösladány. A natúrpark nagyobb része Románia területére esik és magában foglalja a
Király-erdőt, a Bihar- és a Béli-hegységet. Békéscsaba természeti környezetét elsősorban a
mezőgazdasági területek és a véderdők alkotják. Békéscsabán 1985-től kezdődően mintegy 31
objektumot jelöltek ki, mint védett terület. A besorolás nagyobbrészt florisztikai, kisebb részt
faunisztikai megközelítésű. A város bel- és külterületének védett tájrészletei, tájmaradványai
(nádasok, tavak, csalitosok, ligetszerű erdőfoltok, gyepek, rétek, parkerdők, temetőkertek,
csatornapartok, stb.) felbecsülhetetlen értéket jelentenek az élővilág számára.
A járás a megye részét alkotó, annak felosztásával kialakított, települések meghatározott
csoportját magába foglaló közigazgatási területi egység Magyarországon. 2013. január 1-jétől
megyénként 6–18, összesen 175 járás jött létre. A békéscsabai járás illetékességi területe:
Békéscsaba, Csabaszabadi, Csorvás, Doboz, Gerendás, Kétsoprony, Szabadkígyós,
Telekgerendás, Újkígyós.
A Békéscsabai kistérség 1996-ban jött létre a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény szerint. Területe 2004-ben változott, mivel ekkor hozták létre az
önálló Gyulai és Békési kistérséget, és több település hozzájuk került. A Békéscsabai
kistérség ekkor 5 településből (Békéscsaba, Telekgerendás, Doboz, Kétsoprony és
Csabaszabadi) állt. A Társulás céljaként „a kistérség önkormányzatai együttműködésének
hosszú távú biztosítását, a kistérség területének összehangolt fejlesztését, a közszolgáltatások
magasabb szinten történő ellátását, a kistérségi területfejlesztési projekt kidolgozását és
végrehajtását” jelölték meg. 2008. január 1-jétől változás történt a kistérség településösszetételét illetően. Doboz már nem tagja a Békéscsabai kistérségnek, azonban újként
csatlakozott Szabadkígyós és Újkígyós, amely két település korábban a Gyulai kistérség tagja
volt.
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A kistérségen belül Békéscsaba népességszámbeli súlya meghatározó. Az itt élő lakosság
90%-a ugyanis a megyeszékhely lakója, a gazdasági teljesítmény alapján azonban még
erőteljesebb a város szerepe.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala

Munkácsy Mihály Múzeum

Csabai Kolbászfesztivál

Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórháza

Békéscsabai Jókai Színház

Evangélikus Nagytemplom
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Csabagyöngye Kulturális Központ

CsabaPark
Békéscsaba demográfiai jellemzői
Lakónépesség száma az év végén
Év
2013
2014
2015
2016
2017

Fő
(TS 0101)
60571
60334
60126
59732
57886
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Változás
100%
100%
99%
97%

Békéscsaba Megyei Jogú Város lakónépessége évről évre csökken. Az 5 éves vizsgált
időszakban mindösszesen 2685 fővel lett kevesebb településünk lakónépessége, ami 4 %-os
csökkenést jelent. A 2015. évben bekövetkezett csökkenés a legkisebb, 208 fővel lett
kevesebb a lakónépesség. A legnagyobb mértékű csökkenés 2017. évben volt, akkor 1846
fővel csökkent a megyeszékhelyen élők száma.
Békéscsaba lakosságának korcsoport szerinti megoszlása 2017. december 31. napján
Népesség életkora
100+
95-99
90-94
80-89
70-79

Nő (fő)
7
27
149
1 399
2 686

Férfi (fő)
1
8
51
632
1 678
9

Összesen (fő)
8
35
200
2 031
4 364

60-69
4 100
3 231
7 331
19-59
17 447
16 919
34 366
0-18
4 707
4 844
9 551
Teljes népesség
30 522
27 364
57 886
Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Békéscsaba lakosságának korcsoport és nem szerinti megoszlása 2017.
december 31. napján

9551

34366

7331

4364

2031

200

35

8

Fő

Összesen

4844

16919

3231

1678

632

4707

17447

4100

2686

1399

51

8

1

Férfi
Nők

149

27

0-18 19-59
60-69 70-79
80-89 90-94
95-99

7

100+

Életkor

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Állandó népesség (a 2016-os év adatai)

Fő

Korcsoport

Az állandó
népességből a
megfelelő
korcsoportú nők
és férfiak aránya
(%)
Nők
Férfiak

Nők
Férfiak Összesen
Állandó népesség száma (nők TS 0302,
60 632 53,16% 46,84%
férfiak TS 0301)
32231
28401
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya
n.a
n.a
1 386
2,29%
TS 0316)
0-14 éves (nők TS 0307, férfiak TS 0306)
7 380
6,00%
6,17%
3 638,00 3 742,00
15-17 éves (nők TS 0309, férfiak TS 0308)
1 552
1,26%
1,30%
766
786
18-59 éves (nők TS 0311, férfiak TS 0310)
34 638 28,96% 28,16%
17561
17077
60-64 éves (nők TS 0313, férfiak TS 0312)
4 890
4,45%
3,62%
2 697,00 2 193,00
65 év feletti (nők TS 0315, férfiak TS 0314) 7 569,00 4 603,00 12 172 12,48%
7,59%
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
(*n.a.: nincs adat)
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Állandó népesség - nők
65 év
feletti (nők
TS 0315,
férfiak TS
0314)
24%
60-64 éves
(nők TS
0313,
férfiak TS
0312)
8%

0-14 éves
(nők TS
0307,
férfiak TS
0306)
11%

65 év
feletti (nők
TS 0315,
férfiak TS
0314)
16%

Állandó népesség - férfiak

15-17 éves
(nők TS
0309,
férfiak TS
0308)
2%

60-64 éves
(nők TS
0313,
férfiak TS
0312)
8%

18-59 éves
(nők TS
0311,
férfiak TS
0310)
55%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

0-14 éves
(nők TS
0307,
férfiak TS
0306)
13%
15-17 éves
(nők TS
0309,
férfiak TS
0308)
3%

18-59 éves
(nők TS
0311,
férfiak TS
0310)
60%

Békéscsaba Megyei Jogú Városban a lakosság 53 %-a nő, és 47 % a férfiak aránya. Ez azt
jelenti, hogy összességében közel 4000 fővel több nő él a városban, mint férfi. A nemek
között számszaki eltérés 18 éves kor alatt a férfiak javára mutatkozik, majd ezt követően
megfordul, és a két nem között a különbség az életkor előrehaladtával folyamatosan nő. A 65
év feletti korosztályban már a lakosság 62 %-a nő, és 38 %-a férfi.
15-17 éves gyermekek száma

Fő

Korcsoport

Változás

2001
2011
15 éves gyermekek száma
n.a
n.a
16 éves gyermekek száma (TS 0501)
1037
858
17 éves gyermekek száma (TS 0502)
1015
880
Összesen
2 052
1 738
Forrás: TeIR - KSH, Népszámlálási adatok
(*n.a.: nincs adat)

Fő
n.a
-179
-135
-314

Öregedési index

Év

2013
2014
2015
2016
2017

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

11383
7461
11644
7 451,00
11965
7 445,00
12172
7 380,00
n.a
n.a
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR (*n.a.: nincs adat)
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Öregedési index
(%)

152,57%
156,27%
160,71%
164,93%
n.a

Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS odavándorlás
0601)

Elvándorlás
(TS elvándorlás 0601)

Egyenleg

2013
2014
2015
2016
2017

779
887
879
1 049,00
n.a

810
931
886
1 124,00
n.a

-31
-44
-7
-75
n.a

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra
vetített száma
(TS 0602)
-0,5
-0,72
-0,11
-1,24
n.a

Belföldi vándorlások - egyenleg (fő)
0
2013

2014

2015

2016

2017

-20
-40
-60
-80

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
(*n.a.: nincs adat)
Egy település lakónépességének számát több mutató együttes vizsgálatával lehet
meghatározni. A leggyakoribb vizsgálati szempont a születés, a halálozás számának
alakulása, az elvándorlás és a bevándorlás közötti egyenleg vizsgálata. Az egyes mutatókat
természetesen külön-külön is érdemes vizsgálni, település sorosan, és nagyobb földrajzi
egységekre bontva is lehet következtetéseket levonni, beavatkozási területeket meghatározni.
Békéscsaba megyeszékhelyként és megyei jogú városként több típusú mobilitás esetén
vonzáskörzeti központként is funkcionálhat. A vizsgált időszakban az állandó jellegű
odavándorlás 2016. évben volt a legmagasabb, amely az 1000 főt is meghaladta. Az ezt
megelőző 3 évben - kisebb mozgásokkal - mintegy 876 fős átlagot ért el. Az elvándorlás is
2016. évben volt a legmagasabb, 1124 fő vándorolt el. 2013. évben 28 %, 2014. évben 18 %
és 2015. évben 22 % volt az elvándorlás csökkenése a 2016. évi bázisévhez képest. A belföldi
vándorlási egyenleg az állandó jellegű odavándorlás és az elvándorlás közötti különbözet. Ez
évről-évre hullámzó, de a vizsgált 2013-2016. években negatív egyenleget mutat, hiszen az
odavándorlók száma kevesebb volt, mint az elvándoroltaké.
Természetes szaporodás
Év

Élve születések
száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)

2013
2014
2015
2016
2017

433
458
492
424
n.a

826
787
779
787
n.a

-393
-329
-287
-363
n.a
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természetes szaporodás (fő)

0
-100

2013

2014

2015

2016

2017

-200
-300
-400
-500

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
(*n.a.: nincs adat)

A település népszaporulata Békéscsabán is - csakúgy, mint országosan és a megyében negatív előjelű. Békéscsabán a vizsgált időszakban minden évben többen haltak meg, mint
ahányan születtek. A születések száma 2013-2015. évben nőtt, majd 2016. évben az előző évi
adathoz képest csökkent. A halálozások száma 2013. évben volt a legmagasabb, majd az ezt
követő években közel azonos értéket mutatott. A népességszám fogyásának egyik oka az a
nyolcvanas évek óta tartó folyamat, amely szerint az élve születések és a halálozások
számának különbsége évről évre szignifikánsan negatív értéket mutat. Ezt nevezzük
természetes fogyásnak.
Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Az esélyegyenlőség segíti, hogy
mindenkinek esélye legyen jó minőségű szolgáltatásokra, függetlenül attól, hogy nő vagy
férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a város működését, fejlesztését meghatározó
alapvető dokumentumaiban az egyenlőbánásmód tiszteletben tartásával folyamatosan
érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat. Az esélyegyenlőség megvalósítását és a
hátrányos megkülönböztetés elvetését horizontális elvnek tekinti, amely áthatja az összes
önkormányzati tevékenységet, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű
döntéshozatal alakítása során.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben is érvényesíti. Az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében,
hogy az egyenlő bánásmód elve érvényesüljön az egyes projektek kidolgozásában. Az
érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a város
lakosságának ilyen irányú szemléletváltását és társadalmi szolidaritását is. Ennek eszközei a
szabályozás, a támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.
Békéscsaba különlegessége a sokszínű kulturális hagyatékában, a pezsgő nemzetiségi
közéletben és a városi önkormányzat és a nemzetiségek kitűnő együttműködésében rejlik. A
város minden évben megrendezi a Nemzetiségek Napját, ahol a nemzetiségi önkormányzatok
ünnepélyes keretek között, a város képviselőinek jelenlétében átadhatják az általuk
adományozott kitüntetéseket. A külkapcsolatok ápolásában az önkormányzat biztosítja az
együttműködés keretét.
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Békéscsaba sokszínű nemzetiségi közélete attól sikeres, hogy a városban működő
nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek megtalálják saját céljaikat, feladataikat
saját közösségeiken belül.
Békéscsaba egyik jelentős értéke a Csabai kolbász. Az önkormányzat elkészítette a Csabai
kolbász marketingkoncepcióját, amelynek célja, hogy segítse a helyi kistermelők piacra
jutását és a Csabai kolbász hírnevének építését. A Csabai kolbász készítése élő
néphagyomány, egy hungarikum, amely szinte semmit sem változott az évszázadok során. A
város népszerű rendezvénye az 1997 óta megrendezésre kerülő Csabai Kolbászfesztivál,
amelynek évente mintegy 70 ezer látogatója van.
Az önkormányzat egyik célja, otthont teremteni a kultúrának, minél élhetőbbé tenni a várost,
megőrizni a helyi értékeket. Ennek keretében Békéscsaba számos rangos esemény helyszíne.
Évek óta megrendezésre kerül a Városházi Esték, a Békéscsabai Zenei Ifjúsági Találkozó
(ZENIT). Békéscsaba a „kolbász fővárosa” mellett 2013 szeptemberében a Magyar Dal
Fővárosa lehetett néhány napra.
A város nevezetességei közé tartozik a Szoborsétány, a Gerlai Wenckheim-kastély, a
Munkácsy Mihály Múzeum, a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Meseház, az Árpádfürdő, a Jankay Gyűjtemény és Kortárs Galéria, valamint Békéscsabán található
Magyarország legnagyobb befogadó képességű temploma, az Evangélikus Nagytemplom
is.
Célok
A társadalmi problémák összefüggenek egymással, ezért a hátrányos helyzetű emberek
társadalmi részvételének javítása érdekében komplex beavatkozásokra van szükség. Nagy
jelentősége van a foglalkoztatási, lakásügyi, az oktatási, az egészségügyi, a közbiztonsági és
az esélyegyenlőségi problémák kezelésének, amelyben a hatékonyság érdekében minden
érintett szereplő bevonása szükséges. A HEP megvalósításában az önkormányzaton kívül
kiemelt szerepe van a nemzetiségi önkormányzatoknak, a szociális szolgáltatást nyújtó
szervezeteknek, a munkaügyi központoknak, a rendvédelmi szerveknek, a civil
szervezeteknek, valamint a hátrányos helyzetű csoportok érdekvédelmi szervezeteinek.
A HEP átfogó célja
Békéscsaba Megyei Jogú 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).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát,
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valamint helyzetét a településen. Célkitűzésünk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan
áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a
területeken jelentkező problémákat.
További fontos célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat,
és azokat a területeket, amelyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód biztosítása
érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a
HEP IT tartalmazza.
A HEP intézkedési tervének (a továbbiakban: HEP IT) célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó
kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés,
ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (a továbbiakban: HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (a továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.)
 az egészségügyi alapellátásról 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban Aetv.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.)
előírásaira.
Az Ebktv. a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:
 az Európa Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő
bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei,
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valamint a munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító
2002/73/EK irányelv,
a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének
a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,
a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód
elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról,
a Tanács 86/613/EGK irányelve valamely tevékenységet, beleértve a mezőgazdaságot,
önálló vállalkozást folytató férfiakkal és nőkkel való egyenlő bánásmód elvének
alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági védelméről,
a Tanács 97/80/EK irányelve a bizonyítási kötelezettségről a nemi hovatartozás
alapján történő diszkriminációs esetekben,
a Tanács 2000/43/EK irányelve a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra
való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról,
a Tanács 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatási és munkahelyi egyenlő bánásmód
általános kereteinek a létrehozásáról,
a Tanács 2004/113/EK irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének
az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve
nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról,
a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői
szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi
irányelv
a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás
és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK
tanácsi irányelv,
a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre
jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet
biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról
szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására
és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési
eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén
jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i
2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított
jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló, 2014. április 16-i 2014/54/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.

Nemzetközi dokumentumoknak való megfelelés:
 Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezség Okmánya
 Emberi Jogok Európai Egyezménye
 Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
 Európai Szociális Charta
 A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott, az esélyegyenlőségi
célcsoporthoz kapcsolódó helyi szabályozások a következők:
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- A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában
működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati
rendelet
- A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 26/2011. (X. 24.)
önkormányzati rendelet
- A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati
rendelet
- A gyermekek védőoltás költségeinek támogatásáról szóló 13/2014. (VII. 3.) önkormányzati
rendelet
- A pénzbeli és a természetben nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi ellátások
szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
- Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 15/2017. (IV. 12.)
önkormányzati rendelet
- a Csaba Baba életkezdési támogatás helyi szabályozásáról szóló 29/2014.(XII. 4.)
önkormányzati rendelet
- a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról
szóló 14/2015. (V. 26.) rendelet
- a lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 19/2016. (V. 3.) önkormányzati rendelet
- a GINOP keretében meghirdetett, a lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló
energia felhasználásának növelését célzó hitelprogramban kedvezményezett beruházások
támogatásáról szóló 32/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet
- a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő szociális
intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet
2. Stratégiai környezet bemutatása
Békés megye legnagyobb népességű és legrégebbi városa Békéscsaba.
Békéscsabának hat különálló városrésze van, amelyek közül három teljesen különálló, a
törzsterülettől távolabb fekvő terület, míg a másik három zárt beépítésű, egységes terület. A
legnagyobb Békéscsaba belvárosa, ahol a népesség és a közintézmények zöme tömörül.
Szintén nagy jelentőségű népességszám szerint a Lencsési lakótelep, amely Békéscsaba
délkeleti részén helyezkedik el. Erzsébethely, vagy ahogy a csabaiak hívják, „Jamina”, a
város nyugati részén fekszik, a vasúttól nyugati irányban, döntően kertvárosias, földszintes
házaival. Mezőmegyer északi irányban, míg Gerla keletre, Fényes pedig délkeletre
helyezkedik el a város törzsterületétől. Közös bennük, hogy mindegyik kisebb mértékben
városiasodott.
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2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal












Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
Békéscsaba Megyei Jogú Város Befektetés Ösztönzési Stratégiája
Békéscsaba Megyei Jogú Város Gazdasági Programja
Békéscsaba Megyei Jogú Város Turizmusfejlesztési Stratégiája
Békéscsaba Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Programja
Békéscsaba Megyei Jogú Város Lakáskoncepciója
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciója
Békéscsaba Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve
Békéscsaba Megyei Jogú Város Sportkoncepciója és Sporttámogatási Rendszere
Békéscsaba Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve, Közlekedési Koncepció

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Forrás: VÁTI
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A 2004. január 1-jétől érvényes kistérségi besorolási rendszerben Békés megyében - a korábbi
6-tal szemben - 8 kistérséget határoltak le. Legtöbb települést a mezőkovácsházai (18),
legkevesebbet a békéscsabai (5) kistérséghez soroltak. Az egyes kistérségek népességének
száma jelentősen szóródik. A békéscsabai kistérségnek a legnagyobb a népessége (74 ezer fő),
amelyet az orosházai (64 ezer fő) követ, legkisebb lélekszámú a sarkadi (26 ezer fő) kistérség.
A békéscsabai kistérség 5 település összefogásával alakult meg: Békéscsaba, Telekgerendás,
Doboz, Kétsoprony és Csabaszabadi képviselő-testülete is támogatta a kistérségi
elképzeléseket, így 2004 júliusában létrejött a békéscsabai kistérség. 2013. július 15-én
71.903 fő alkotta ezen terület népességét.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2013. január 1-től a Békéscsaba és
Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi csoportot hozott létre, ami
ellátja a Társulás központi működtetésének feladatait. A Társulás jelenleg egy szociális
intézményt, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központot tartja fenn.
A szociális és területfejlesztési területen a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás a hat tagönkormányzattal állt partnerségi kapcsolatban: Békéscsaba,
Kétsoprony, Telekgerendás, Csabaszabadi, Szabadkígyós, Újkígyós.
Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2013. (II. 6.) számú Kt. határozatával
úgy döntött, hogy nem kíván tagja lenni a Mötv. szerint megalakuló társulásnak, így 2013.
július 1. napjától a Kistérségi Társulást az alábbi 5 település alkotja:
A Békéscsaba kistérség települései 2018. évben
Ssz.
1.
2
3.
4.
5.

A település neve

A település típusa

Békéscsaba
Csabaszabadi
Kétsoprony
Telekgerendás
Újkígyós

megyei jogú város
község
község
község
város

Települések
lakosságszáma (fő)
60.137
301
1.528
1.603
5.152

Forrás: Békéscsabai Kistérségi Társulás
A Békéscsabai Kistérségi Társulás legfontosabb feladatai között szerepel a térség- és
területfejlesztés.
Az esélyegyenlőség biztosítását több településen átívelő program is támogatja, amelyek közül
néhány bemutatására az alábbiakban kerül sor:
A Békéscsabai Járás Foglalkoztatási Stratégiája 2016-2020
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum (továbbiakban: Paktum) elnevezéssel
foglalkoztatási partnerséget hoztak létre. A Paktum projekt részeként Foglalkoztatási
Stratégiát alkottak, amelynek tevékenységei a Békéscsabai járás területén valósulnak meg. A
járás településeinek önkormányzatai partnerségi tagként kerültek bevonásra.
A helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztést ösztönző program keretében a foglalkoztatás
támogatásának, a vállalkozásfejlesztésnek és a gazdasági fellendülésnek együttes,
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összehangolt támogatása valósul meg, amely térségi együttműködésen, igényfelmérésen és
tervezésen alapul.
A munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére
alapozott, célzott toborzás és kiválasztás eredményeképpen hatékonyabb foglalkoztatásösztönzés valósul meg, amelyeket az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához
kapcsolódó átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségek is támogatnak. Ettől a konzorciumi
partnerek azt várják, hogy növekszik a munkavállalói mobilitás és a hátrányos helyzetű,
álláskereső és inaktív emberek munkaerő-piacra történő visszatérésének esélye. Mindezeket
figyelembe véve a Partnerség tagjai a Foglalkoztatási Stratégiát fogadtak el a 2016-2020-as
időszakra vonatkozóan.
A Foglalkoztatási Stratégia alapvetően a foglalkoztatási partnerség meghatározott céljait
tartalmazza és dokumentálja a partnerség valamennyi lényeges szereplőjének részvételét a
paktum stratégiájának kialakításában.
A Stratégia a gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatási szint emelésére irányul. Tartalmazza a
helyzetelemzésen alapuló átfogó és specifikus célokat, prioritásokat, intézkedéseket; a
fejlesztésekhez szükséges lehetséges források rendelkezésre állását, megnevezését, indikatív
forrástérképet, valamint a monitoring és értékelés rendszerét, módszereit, folyamatát.
A Stratégia célja, hogy iránymutatást adjon a foglalkoztatás terén meghatározó szereplők
részére Békéscsaba Megyei Jogú Város és várostérségében, különösen a Békéscsabai járás
területén a foglalkoztatási színvonalának növelése, valamint az inaktivitás és a
munkanélküliség mérséklése érdekében. A Stratégia tartalmazza azokat a kitörési pontokat,
amelyeket a Foglalkozatási Paktum aláírói közös célnak tekintenek, és amelyek
megvalósításának segítése a paktum menedzsment szervezet feladata lesz.
A Stratégia a horizontális – esélyegyenlőségi és fenntarthatósági – szempontok
figyelembevételével készült és összhangban áll a hazai és uniós szinten meghatározott
célkitűzésekkel és fejlesztési irányokkal. Igazodik az Európai Uniós elvárásokhoz, az
országos koncepciókhoz, de elsődlegesen a 2014-20-as operatív programokhoz.6
Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020)
Békés Megye stratégiai programjának a célja, hogy meghatározza azokat a középtávú
fejlesztési célokat és tevékenységeket, amelyek a megyében megvalósulnak. A célok elérése
és finanszírozhatósága érdekében a megyei stratégiai program figyelembe veszi a Terület-és
Településfejlesztési Operatív Program követelményeit és igazodik a finanszírozási
feltételekhez. A stratégiai program céljai kapcsolódnak Békés megye Területfejlesztési
Koncepciójának átfogó és stratégiai fejlesztési irányaihoz.7
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a Területfejlesztési és Területrendezési
Információs Rendszer (a továbbiakban: TEIR) adatbázisból és a helyi nyilvántartásokból,
adatokból gyűjtöttük össze. Az érintett intézmények, szervezetek beszámolóit, a
dokumentumok tartalmát és Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
szakembereinek megállapításait, tapasztalatait használtuk fel. Azokban az esetekben, ahol
nyilvántartás nincs, a 2011. évi népszámlálás adataiból indultunk ki.

6
7

Békéscsabai Járás Foglalkoztatási Stratégiája 2016-2020
Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020)
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Felhasználásra került a Változó Életkörülmények Adatfelvétel (a továbbiakban: VÉKA)
program keretében a „Társadalmi és térbeli kirekesztettség Békés megyében” 2004. kutatás is,
amelynek célja a társadalmi kirekesztettség lehetséges okainak feltárása volt, többek között
olyan határvonalak megtalálása, amelyek utalnak azokra az élethelyzetekre, ahol a hátrányok
már olyan mélyek vagy olyan összetettek, hogy abból már nehéz „visszajutni” a
társadalomba. A vizsgálat főként a helyi életkörülmények változására fókuszált, kiemelve a
gazdasági, térbeli kirekesztődés, valamint a társadalom intézményeiből, a kulturális javakból,
a szabadidős aktivitásból való kirekesztődés helyben megmutatkozó formáit. A kutatás
Békéscsaba vonatkozásában reprezentatív.
Az egyes célcsoportok tekintetében problémát okoz a valós helyzet feltérképezése, ugyanis a
romákra, a mélyszegénységben élőkre vonatkozóan nem készülnek külön kimutatások.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység kérdése kiemelt helyen áll a hazai és európai problémák rangsorában.
Ebbe a körbe tartozhatnak a tartós munkanélküliek, az alacsony iskolázottságúak, a roma
népesség, a nagycsaládosok gyermekei, a hajléktalanok, az egyedülálló öregek, az intézményi
nevelésből kikerülő 18 éven felüli fiatalok és a szenvedélybetegek. Közös jellemzőjük, hogy a
fennálló gazdasági-társadalmi körülmények között nem képesek alapvető szükségleteik
kielégítésére, illetve önerejükből a meglévő képességeiket sem tudják fejleszteni.
A mélyszegénység kialakulásához összetett folyamatok és hiányok vezetnek, ami egy
többdimenziós jelenség. Megmutatkozik többek között a nagyon alacsony képzettségben és
foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési zavarokban. Kihat az elemi
lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára, stigmatizál és
kirekesztéshez vezet. Mindezek együtt szükségszerűen előidézik a szegénység és
kirekesztődés újratermelődését, generációk közötti átörökítését. Ezért a mélyszegénység
kezelésére, enyhítésére, megoldására sem lehet egyetlen szakmát, intézményt megjelölni.
Interszektorális együttműködésekre épülő programokra - amelyben jelen van az oktatás, a
szociális szakma, az egészségügy, a közösségi művelődés, a közösségfejlesztés, a
vidékfejlesztés - és gazdaságfejlesztésre van szükség8.

„A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal, ami nem más, mint
az etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó
összes probléma ’cigánykérdésként’ való felfogása.” (Cserháti-Csapó-Orsós, 2012.).
Fontos azonban, 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 cigányok élete a
mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és
nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt.
Magyarország Kormánya és az Országos Roma Önkormányzat (a továbbiakban: ORÖ) közös
elhatározás alapján a romák és a többségi társadalom együttélésének megerősítése, a közös
8

https://cskwiki.hu/melyszegenyseg-2/12
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jövő építése érdekében több intézkedést is tett az elmúlt években. A Kormány programjában
célként fogalmazta meg a cigányság életkörülményeinek javítását és társadalmi
beilleszkedésének elősegítését. Ennek érdekében különös hangsúlyt fektet a
munkahelyteremtésre és az oktatás területén történő együttműködésre. A közös munka
egyrészt jelzi a többségi, nem roma magyar társadalom felé a Kormány elköteleződését a
romák felzárkóztatására, másrészt kifejezi a legnagyobb etnikai kisebbségnek, hogy
számíthatnak a partneri együttműködésre.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény lehetőséget teremt arra, hogy a
romákat valóban partnerként tekintve bevonják az őket érintő ügyekbe, így ösztönözve
részükről az aktivitást és a felelősségvállalást. A nemzetiségi önkormányzati rendszer
eredménye, hogy a romák Európában egyedül Magyarországon rendelkeznek államilag
garantált, országos választáson létrejött képviselettel, amely biztosítja számukra a nemzetiségi
autonómiát.
A roma népességre vonatkozó hivatalos adat kevés. A népszámlálásokon magukat cigánynak
vallók száma messze elmarad a külvilág, a környezetük által cigánynak vélt népesség
számától, az előbbi általában az utóbbi 30–40%-át teszi ki (Kemény–Janky 2003).
A KSH adatai szerint az utolsó 2011. évi népszámlálás során Magyarországon 315.583 fő
vallotta magát cigány (romani, beás) nemzetiségűnek, Ez a magyar népesség 3,2%-a, Amely
arány a 2001. évi népszámlálás során 2% volt. A legutóbbi népszámláláskor 2011. évben 441
fő békéscsabai lakos vallotta magát cigány származásúnak.

A nemzetiségre vonatkozó kérdés 2014. óta része a KSH munkaerő-felmérésének. 2015-ben a
romának vallók száma a magánháztartásban élők 3,7 százaléka. A csökkenő nem roma
népességgel szemben létszámuk nő, és a demográfiai előrejelzések szerint a következő 50
évben népességen belüli arányuk a jelenlegihez képest duplájára emelkedik. Anyanyelvük
általában magyar, de a lovári nyelvet is beszéli néhány százalékuk. Általában azonos
kisebbséghez tartozóval házasodnak, de jellemző körükben a vegyes házasság. A magukat
romának vallók között magasabb a fiatalok aránya, az időseké pedig lényegesen alacsonyabb
a nem roma lakosságnál. Az idősebb roma generációk alulreprezentáltsága szoros
kapcsolatban áll a kedvezőtlen egészségi állapottal, aminek egyik következménye a
munkaerőpiacról történő idő előtti kiválás. A roma családok az átlagosnál több gyermeket
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nevelnek, a nők gyakran már tizenéves korban szülnek, ami részben magyarázhatja a roma
nőknek a férfiakhoz képest alacsonyabb munkaerő-piaci jelenlétét.
A legtöbb kutatás kiemeli, hogy a cigányok önbevallása az adott időszak társadalmi
viszonyainak, valamint a diszkrimináció, a stigmatizáltság és a rasszista közbeszéd
mértékének függvényében változik (Fosztó 1997, Csepeli–Simon 2004, Szuhay 2007,
Ladányi–Virág 2009, Durst 2010, Tátrai et al. 2017)

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

2017. január–decemberben a bruttó átlagkereset 297 000 forint, a nettó átlagkereset 197 500
forint volt. Az év tizenkét hónapjában a bruttó és a nettó keresetek azonos mértékben, 12,9%kal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva. A növekedésre a minimálbér és a
garantált bérminimum 15, illetve 25%-os emelése, a költségvetési szféra egyes területeit,
továbbá az állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással.
A keresetek alakulása 2017. január–december hónapban Magyarországon
Összesen
Közfoglalkoztatottak nélkül
változás az
változás
az
előző
év
előző év
Szféra
átlagkereset,
átlagkereset,
azonos időszakához
azonos
forint
forint
képest, %
időszakához
képest, %
Bruttó
Vállalkozások
309 000
11,6
310 000
11,4
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A keresetek alakulása 2017. január–december hónapban Magyarországon
Összesen
Közfoglalkoztatottak nélkül
változás az
változás
az
előző
év
előző év
Szféra
átlagkereset,
átlagkereset,
azonos időszakához
azonos
forint
forint
képest, %
időszakához
képest, %
Költségvetés
275 300
15,9
317 200
13,0
Nonprofit szervezetek
258 300
11,2
281 300
10,6
Nemzetgazdaság összesen
297 000
12,9
310 800
11,7
Ebből:
közfoglalkoztatottak
81 700
3,5
x
x
Nettó
Vállalkozások
205 500
11,6
206 200
11,4
Költségvetés
183 000
15,9
211 000
13,0
Nonprofit szervezetek
171 800
11,2
187 100
10,6
Nemzetgazdaság összesen
197 500
12,9
206 700
11,7
Ebből:
közfoglalkoztatottak
54 300
3,5
x
x

2018-ban tovább nőttek a keresetek. A növekedésre a munkaerő-kereslet élénkülése, a
minimálbér és a garantált bérminimum 8, illetve 12%-os emelése, a költségvetési szféra egyes
területeit, továbbá bizonyos állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések
voltak hatással.9
2017-ben az a háztartások fogyasztási kiadása 82,9 ezer forint volt egy főre jutóan havonta,
nagysága reálértéken 5,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A kiadások növekedését
elősegítette a bruttó és (kedvezmények nélkül számított) nettó keresetek átlagosan 12,9%-os
emelkedése. A lakosság 2017-ben reálértéken minden fogyasztási főcsoportban növelte
fogyasztását. Legnagyobb mértékben (9,7%-kal) a vendéglátásra és szálláshely-szolgáltatásra
fordított összegek emelkedtek, melyet a lakberendezési és háztartásviteli kiadások követtek
(9,3%-kal). Az alapvető szükségleteket kielégítő termékcsoportok, az élelmiszerek, a
lakásfenntartási kiadások, valamint a közlekedéssel kapcsolatos költségek fogyasztási
kiadásból mért aránya 2017-ben az előző évhez képest érdemben nem változott, annak 58,9%át tette ki. Legtöbbet, fejenként havonta 22,5 ezer forintot élelmiszerekre és alkoholmentes
italokra költött a lakosság, melyet a lakásfenntartási és háztartási energiakiadások követtek
17,5 ezer forinttal. Az erre fordított havi összegek reálértéken 7,5, illetve 1,4%-kal
meghaladták az egy évvel korábbit. Közlekedésre és szállításra 8984 forint fordítódott egy
főre vetítve havonta, melynek legnagyobb hányadát az üzemanyag-vásárlás tette ki, havonta
6209 forinttal. Az egészségüggyel kapcsolatos eszközökre, gyógyszerre, gyógyászati
segédeszközre, illetve orvosi ellátásra fejenként 3874 forintot költött a lakosság havonta, a
fogyasztási kiadás 4,7%-át. A háztartások tulajdonában lévő tartós fogyasztási cikkek
állománya folyamatosan bővül és korszerűsödik, egyes termékek esetében, mint például a
televízió és a hűtőszekrény, a mutató közelíti a teljes ellátottságot. Számítógép a háztartások
67,5%-ában található, ezen belül évről évre csökken az asztali gépek és nő a mobileszközök, a
laptop, a tablet és netbookok aránya, okos telefon már a háztartások kétötödében található. A
számítógépek és az okos eszközök széles körben való elterjedésével egyre nő az
9

http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/ker1712
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internethasználó személyek száma, napjainkban a lakosság 56,9%-a gondolja úgy, hogy a
világháló használata már nélkülözhetetlen mindennapi élete során, az arány a legfiatalabb, Z
generáció tagjai között a legmagasabb (82,7%) és az idősebb, baby boom generáció tagjai
közt a legalacsonyabb (35,2%).10
Kifejezetten a romák helyzetének jobbítását is célzó beavatkozások nyomon követéséhez,
értékeléséhez nem rendelkezünk megfelelő eszközrendszerrel. Hiányoznak a rendszeres,
egymással összevethető adatokat tartalmazó kutatások, és nincsenek rendszeres adatgyűjtések
a roma népesség jövedelmi és vagyoni helyzetét illetően.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A foglalkoztatottság növelése a társadalmi felzárkózás kulcseleme. A mai munkaerő-piaci
helyzet legfontosabb jellemzője a tartósan alacsony munkaerő-piaci részvétel, ami az alacsony
foglalkoztatási szintnek és a nagyarányú munkanélküliségnek az eredője. A hátrányos helyzet
kialakulása és fennmaradása – egyéb iskolázottsági és szociológiai tényezők mellett – a
foglalkoztatottság hiányára vezethető vissza. Ez a megállapítás ugyanakkor fordítva is
igazolható. A hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci belépésének esélye erősen korlátozott.
A Kormány programjának „A cigányság körülményeinek javítása, társadalmi
beilleszkedésének elősegítése” című fejezetében célként határozta meg, hogy a cigányság
problémáit nemzeti ügyként, és nem pusztán szegénypolitikaként kezelje. Ennek érdekében –
igazodva a Nemzeti Roma Stratégiák 2020-ig tartó Uniós keretrendszeréhez – a Kormány
célja 10 éves időtávlatban meghatározni a szegénységben élők, köztük a romák társadalmi és
munkaerő-piaci integrációja középtávú kihívásait, céljait és a szükséges beavatkozási
irányokat.
A szegénység befolyásolja a családok életformáját, viselkedését, normarendszerét, amely
komoly akadályát jelenti a munkavállalásnak, a szegénységből való kitörésnek. A Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szerint Békéscsaba Megyei Jogú Városban a roma
származású emberek több mint 90 %-a tartós munkanélküli, elhelyezkedni nem tudnak, a
munkaerő-piacról kiszorulnak. A nyolc általános iskolát végzetteknek vagy alacsonyabb
végzettségűeknek a kormány egy-egy munkaprogramja biztosít segítséget.
2011. évtől a közfoglalkoztatás eddigi rendszerét egy új támogatási rendszer váltotta fel.
Megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú-, valamint a közhasznú munkavégzés, helyükbe
egy egységes közfoglalkoztatás lépett.
A közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai vélemények megoszlanak, illetve változtak az
elmúlt években. Korábban számtalan hatástanulmány és kutatás egybehangzó megállapítása
az volt, hogy a közfoglalkoztatatás formái alacsony hatásfokúak, drágák és nem mindig
váltják be a hozzájuk fűzött reményeket. A reintegráció helyett az ellátórendszerben való
ciklikus mozgást (parkoltatást) azaz a segélyezettek bennragadását segíthetik elő11.
2016-ban végzett kutatás12 viszont már arra mutat rá, hogy a jelenlegi formájában 2011.
január 1. óta működő egységes közfoglalkoztatás rendszerének kialakítása előrelépést
jelentett a korábbi, segélyezés alapú társadalompolitikai gyakorlathoz képest. A
tanulmány tereptapasztalatok, valamint esettanulmányok alapján arra a következtetésre
10
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/haztfogy/haztfogy
11

Szabó Andrea : A közfoglalkoztatás jelentősége két gazdasági recesszió tükrében, Esély 2013/4
Esettanulmányos kutatás: a gazdasági és társadalmi szervezetek bevonása a közfoglalkoztatási programokba,
Századvég, 2016
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jutott, hogy a közfoglalkoztatás optimális működésének előfeltétele a kormányzati
célkitűzések világos elkülönítése, illetve összhangba hozása: elsődlegesen a munkapiaci
célok és a szociális célok összerendezése. A közfoglalkoztatás definíció szerinti eredeti cél a
tranzitfoglalkoztatás megvalósítása, vagyis az 5-10-15 éve inaktívak, és kisebb részben az
átmenetileg munkanélkülivé váló rétegek át-, illetve visszavezetése az elsődleges munkaerőpiacra. Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan több más szempont is megjelent a
közfoglalkoztatás kapcsán. Ezek közül fontos a településfejlesztés, hiszen a komplex
fejlesztéseket igénylő települések és járások felzárkóztatása csak egy átfogó fejlesztési
megközelítéstől várható, amelynek eleme lehet a közfoglalkoztatás is. Ezen túlmenően a
közfoglalkoztatás a segélyezést helyettesítő szociális feladatokat is ellát. A funkciók
régiónként, településtípusonként, illetve a közfoglalkoztatásban résztvevők tulajdonságai
szerint eltérő mértékben lehetnek jelen, valamint bizonyos mértékig össze is fonódhatnak és
szemben is állhatnak egymással. Magyarországon a szegénység egyik legfontosabb eleme a
munkanélküli lét, vagyis azok a tartósan inaktívak, munkanélküliek, akik a közfoglalkoztatás
célcsoportját jelentik, a szociális rendszer rászorultjai is egyben. Szintén látható, hogy ha egy
adott településen nincsenek piaci munkahelyek, úgy a munkaerő-piaci integráció célja a
relatíve kvalifikáltak, munkára alkalmasabb személyek ingázásához, rosszabb esetben
elköltözésükhöz vezet, amelynek nyomán a település népesség megtartó képessége tovább
romlik, ez pedig a településfejlesztési cél ellenében hat.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Az EU2020-as foglalkoztatási és szegénységi céljainak teljesítése szempontjából különösen
fontos a leghátrányosabb helyzetű – alacsony munkaintenzitású háztartásokban élő –
munkavállalók munkaerőpiacra való integrálása. Ennek érdekében szükséges a foglalkoztatási
intézkedések célzása a leghátrányosabb helyzetű csoportokra, az alacsony iskolai
végzettségűekre, kiemelten a romákra.
A gazdasági világválság hatására kialakult negatív munkerő-piaci folyamatok a térségünkben
is erőteljesen éreztették hatásukat, a 2011-es év régiós munkanélküliségi rátája a
10,5százalékot is elérte. A KSH adatai alapján a Dél-Alföldi régió megyéi 2015-ben
negatívan tértek el az országos átlagtól. 2014 évben Békés megye munkanélküliségi rátája 8,7
százalék volt, mindez 2,1 százalékponttal magasabb, mint az országos átlag, illetve 0,8
százalékponttal magasabb, mint a régió átlaga. A munkanélküliség tekintetében Békéscsaba
kiváltságos helyzetben van a megye többi településéhez képest.
A megye termelési és foglalkoztatási mutatói elmaradnak az országos szinttől, a megyét ezen
felül demográfiai kihívások (elöregedés, elvándorlás) is fokozottan érintik, Békéscsabai járás
adatai kedvezőbb képet mutatnak. A nyilvántartott álláskeresők aránya a teljes lakossághoz
képest a megyei és országos érték alatti, a tartós álláskeresőkön belül a nyilvántartottak száma
is alacsonyabb arányaiban, mint az országos érték, viszont a megyei értéket meghaladja.
Békéscsaba járásban ugyanakkor az országos és a megyei arányt is meghaladja a
nyilvántartott álláskeresőkön belül az egy éven túl nyilvántartottak aránya.
Az elmúlt 5 évben a munkaerő-piaci helyezet tekintetében az országos folyamatokhoz
hasonlóan Békéscsabán is jelentős változás történt. Ezen időszakban Békéscsabán a regisztrált
munkanélküliek száma 2013. február hónapjában volt a legmagasabb (4 463 fő), amíg a
legalacsonyabb 2016. decemberben (1 528 fő). A 2016 évi decemberi adatok szerint a 42 230
fő munkavállalási korú13 népességszám 3,62 relatív mutatóval14 rendelkezett. A relatív
13

A munkavállalási korú népesség: a KSH népszámlálási, ill. népesség nyilvántartási adatai 2015.01.01-i állapot
szerint. (15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők száma).
14
A relatív mutató - a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában.
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mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya0,91 volt. (Forrás: Békés Megyei
Kormányhivatal). A TeIR-ből kinyert éves adatok ezt a tendenciát mutatják. A 2012 évig
folyamatosan emelkedő munkanélküliségi ráta tetőzik, majd 2013 évtől kezdődően
folyamatos csökkenésbe kezd.
Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek
száma Békéscsaba Megyei Jogú Városban 2013-2017 évben
15-64 év közötti állandó
népesség (fő)
Év

2013
2014
2015
2016
2017

9,0%

Nő
(TS
0804)

Férfi
(TS
0803)

Fő

Fő

22052
21695
21413
21024
n.a

20767
20535
20268
20056
n.a

Összesen

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Nő (TS 0802)

Férfi (TS 0801)

Fő
Fő
%
Fő
42 819
8,4%
1843,25
1667
42 230 1 400,75 6,5% 1 290,75
41 681 1 118,25 5,2% 1 046,00
41 080
4,66%
980,5
902,25
n.a
n.a.
805
764,5
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
(*n.a.: nincs adat)

%
8,0%
6,3%
5,2%
4,5%
n.a.

Összesen
Fő
3 510
2 692
2 164
1 883
1 570

%
8,2%
6,4%
5,2%
4,6%
n.a.

Álláskeresők aránya Békéscsaba Megyei Jogú Városban 2013-2017.
évben

8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2013

2014

2015
nők

férfiak

2016

2017

összesen

A nemek szerinti megoszlás egyenletes, mind a regisztrált nők, mind a regisztrált férfiak
száma csökken a vizsgált időszakban.

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerinti
bontásban Békéscsaba Megyei Jogú Városban 2013-2017. évben
28

Regisztrált
munkanélküliek/
Fő
nyilvántartott álláskeresők összesen
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)

Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

2013

2014

2015

2016

2017

3510,25

2691,5

2164,25

1882,75

1337,75

47,5
1,4%

49,5
1,8%

50
2,3%

50,5
2,7%

31,5
2,4%

487,5
13,9%

354
13,2%

260
12,0%

230,75
12,3%

410,25
11,7%

316,75
11,8%

252
11,6%

209,25
11,1%

146,25
10,9%
118,25
8,8%

383
10,9%

282,25
10,5%

206,25
9,5%

166,75
8,9%

117
8,7%

470
13,4%

356,5
13,2%

249,5
11,5%

214,75
11,4%

139,5
10,4%

451,25
12,9%

335
12,4%

277
12,8%

236
12,5%

161,25
12,1%

397
11,3%

323,75
12,0%

260,75
12,0%

225,75
12,0%

160,25
12,0%

373,25
10,6%

283,25
10,5%

229,5
10,6%

193,25
10,3%

405,75
11,6%

290,75
10,8%

227,5
10,5%

185,25
9,8%

84,75
2,4%

99,75
3,7%

151,75
7,0%

170,5
9,1%

145,5
10,9%
129,25
9,7%
189
14,1%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A városban az álláskeresők életkor szerinti összetétele hasonló tendenciát mutat, mint a
megyében. A 20 év alatti fiatalok aránya a teljes álláskeresők között 2013 évről 2017 évre 1
%-ot nőtt, ugyanakkor létszámban itt is csökkenés tapasztalható. A 20-24 év közötti
álláskeresők létszáma és aránya a teljes munkanélküli létszámhoz csökkent, és ez a 40-44
éves korosztályig hasonlóan alakul. A 45-49, és a 50-54 évesek korosztály létszámban 20132017 év között csökkent, a teljes munkanélküli létszámhoz képest azonban arányuk
megnövekedett. Az 59 év feletti korosztály az egyetlen, ahol a 2013 évi 84,75 fő, 2,4 %, 2017
évre 189 főre és 14,1%, ra növekedett.
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Álláskeresők száma (fő) Békéscsabán 2013-2017. évben
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A munkaerő-piaci helyzet az elmúlt évekhez hasonló ütemben javult térségünkben. A
regisztrált álláskeresők száma folyamatos csökkenést mutat, gyakorlatilag a vizsgált időszak
alatt a felére csökkent. A 2017. évi adatsor Békéscsabán az elmúlt 5 éves időszak
legalacsonyabb mutatója.
A munkanélküliek és a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya Békéscsaba Megyei Jogú Városban 2013-2017. évben
Nyilvántartott
álláskeresők/regisztrált
munkanélküliek száma
Év

2013
2014
2015
2016
2017

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott
álláskeresők/regisztrált munkanélküliek száma

fő

fő

Nő (TS
Férfi (TS Összese
Férf
Nő
Összesen
0802)
0801)
n
i
1831
1 843,25
1 667,00 3 510 1058 773
619 487
1106
1 400,75
1 290,75 2 692
507 408
915
1 118,25
1 046,00 2 164
1
883
412
388
800
980,5
902,25
1 570
345 324
669
805
764,5
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

%
Nő

Férfi

57,4 %
44,2 %
45,3 %
42,0 %
42,9 %

46,4 %
37,7 %
39,0 %
43,0 %
42,4 %

Összese
n
52,2 %
41,1 %
42,3 %
42,5%
42,6 %

Tartósan álláskeresőnek minősül az, akit az állami foglalkoztatási szerv a munkaviszonyt
megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként tartott nyilván.
Békés megyében 2013-ban 4599 fő, 2017-ben 2586 fő nyilvántartott álláskereső 180 napnál
régebben nem talál munkát. A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma az
elmúlt 5 évben jelentősen, közel felére csökkent a megyében. Megállapítható, hogy a nők és a
férfiak közel azonos arányban kerülnek vissza a munka világába a tartós munkanélküliek
közül. Ez a korábbi 5 éves vizsgálat során (2008-2012) jelentősen eltérő arányokat mutatott,
30

mivel akkor a nőkhöz képest lényegesen több férfinak sikerült munkát találnia.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatása
Békéscsabán, úgy mint az ország más térségeiben is szükség van a szakmunkásképzés
presztízsének és minőségének javítására a jól képzett fizikai munkát végezni tudó, gyakorlati
szakemberek iránti igény növekedése miatt.
Az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek számára célzott programokkal elérhetővé
tették a munkába álláshoz szükséges munkaerő-piaci szolgáltatásokat, foglalkoztatási
támogatásokat, szak- és felnőttképzési programokon keresztül a képzettség megszerzésének
lehetőségét.
A felnőttoktatásban résztvevők számának alakulását a középfokú iskolákban az alábbi
táblázat mutatja be:
Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

Év

Középfokú
Szakiskolai
Szakközépiskolai Gimnáziumi
felnőttoktatásban felnőttoktatásban
felnőttoktatásban felnőttoktatásb
résztvevők
résztvevők száma
résztvevők száma an résztvevők
összesen
(TS 3501)
Fő

2013
2014
2015
2016
2017

n.a.
n.a.
n.a.
791
914

Fő
28
11
62
226
182

Fő
n.a.
n.a.
n.a
260
396

Fő
n.a.
n.a.
n.a.
305
336

Forrás: TeIR, KSH, Békéscsabai Szakképzési Centrum
(*n.a.: nincs adat)

A középfokú iskolákban főként a szakközépiskolai és gimnáziumi végzettség megszerzését
tűzik ki célul a felnőttoktatásba beiratkozók. Tőlük csak kis mértékben marad le a szakiskolai
képzésben résztvevők száma.
A Békés Megyei Kormányhivatal által kerül megrendezésre a Pályaválasztási Vásár
Békéscsabán. A már több mint 20 éve minden ősszel megrendezésre kerülő Pályaválasztási
Vásár célja, hogy olyan információt nyújtson a békés megyei pálya-, szakma- és
iskolaválasztás előtt álló általános-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói,
valamint a pályakorrekciót tervező felnőttek számára, ami a munkaerő-piaci igényekhez
igazodó pályadöntésük meghozatalát segítheti.
c) közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás rendszerének az egyik legfontosabb, jogszabályban is lefektetet feladata a
tartósan munka nélkül lévők aktivizálása és annak megakadályozása, hogy a munkájukat
újonnan elveszített álláskeresők tekintetében bekövetkezzen a munka világától való
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elszakadás. 2011 év óta a közfoglalkoztatás pályázatok, kérelmek keretében igényelhető
támogatások felhasználásával valósul meg.
A közfoglalkoztatásra vonatkozó részletszabályokat a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításárólszóló 2011. évi
CVI. törvény és a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.)
Korm. rendelet, a közfoglalkoztatottakat megillető bérekre vonatkozó szabályokat pedig, a
közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.
(VIII. 24.) Korm. rendelet tartalmazza.
Békéscsaba és a Békéscsabai járás országos viszonylatban is nagyszámú közfoglalkoztatottat
von be a közfoglalkoztatásba. A Békéscsabai járásban is jelentősen nőtt a
közfoglalkoztatottak száma, 2013-ban még 1048 fő, 2016 októberéig pedig 1764 fő volt
közfoglalkoztatásban. Ennek megfelelően a népesség arányos relatív közfoglalkoztatási
mutató is nőtt. Békéscsaba településen is hasonló tendencia figyelhető meg. 2016-os év
változást hozott a közfoglalkoztatási tendenciákban: a munkaerő piaci folyamatok a
közfoglalkoztatást is alapvetően befolyásolják, a pozitív változások a közfoglalkoztatásban
résztvevők számának csökkenésében érzékelhetőek leginkább.
A közfoglalkoztatási programok működtetése óta először 2016 év második felében nem
sikerült betölteni a közfoglalkoztatott „álláshelyeket” a vonatkozó hatósági szerződésekben
engedélyezett létszámnak megfelelően.
A településen mindösszesen, és az önkormányzat által közfoglalkoztatottak száma 2015-től
kezdve csökken, 2016-2017 években gyorsuló ütemben, 2018 év végére várhatóan eléri a
2013 évi létszámot.
A csökkenés elsődleges oka, hogy sokan találtak munkát a munkaerőpiacon, köztük olyanok
is, akik évek óta közfoglalkoztatottak voltak. Mindez alapvetően pozitív fejlemény,
ugyanakkor az önkormányzat és a többi közfoglalkoztató számára megoldandó kihívás a
legjobb munkaerő „elvesztését követően” a közfeladatok ellátása.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatási programjainak
a főbb adatai 2013-2017. évben
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
1117
1633
1441
635
Támogatási összeg (e Ft)
522 375
387 160
356 857
360 117
Önkormányzati önrész (e Ft)
28 256
60 823
90 017
33 275
Összesen (e Ft):
550 631
447 983
446 874
393 392
Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály

2017. év
534
285 130
31 063
316 193

A munkaerő piaci folyamatok természetesen a közfoglalkoztatást is alapvetően befolyásolják,
a pozitív változások a közfoglalkoztatásban résztvevők számának csökkenésében
érzékelhetőek leginkább. A 2009-2013 időszakot jellemző, nagy létszámú közfoglalkoztatási
programokra már nincsen szükség. 2017 évben ismételten nem sikerült feltölteni az
Önkormányzat kérelmében szereplő és a Kormányhivatal által jóváhagyott létszámkeretet.
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Békéscsaba Önkormányzat közfoglalkoztatás
létszáma 2013-2017 (fő)
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Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály

Az aktív munkaerőpiac elszívó hatása miatt mindinkább a munkaerőpiactól távolabb eső,
alacsonyabb végzettségű, kevesebb munkatapasztalattal rendelkező, személyek maradnak az
Önkormányzat közfoglalkoztatásban.
A közfoglalkoztatás megszervezése, az egyes programelemek, feladatok meghatározása a
városfejlesztés céljaival és a lakosság részéről megjelenő szükségletekkel összhangban
történik. A közfoglalkoztatás szervezése során egyik fő törekvés, hogy a foglalkoztatottak
olyan munkát végezzenek, amely a város fejlődését, az itt élő emberek életminőségének
javítását szolgálja azzal, hogy értéket teremt, valamint fontos, hogy a közfoglalkoztatásban
résztvevők a társadalom aktív tagjának érezzék magukat.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évben az alábbi közfoglalkoztatási
programokat valósította meg:
1. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban az Önkormányzatnál összesen 504 fő vett
részt.
1.1. A járdalap és betonelem gyártást, járda és térburkolat építést és felújítást végző
munkacsoport 2017. évben 19.390 db járdalapot és 1.011 db gyeprácsot gyártott, 752 m²
felületen új járdát épített és 815 m² területen a korábbi járda, 1.336 m² térburkolat
újrarakását végezte el.
1.2. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-ben is felállításra került egy, a városi közintézmények
és az önkormányzati bérlakások kisebb méretű építőipari felújítását végző munkacsoport.
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében működő, szakemberekből álló
„intézményfelújító brigád” munkájának eredményeként Békéscsabán mintegy 6 db
intézményben, illetve 11 db önkormányzati lakásban került sor felújítási munkákra.
1.3. Az Önkormányzat kezelésében lévő területeken 2017. évben is meghatározó elem volt a
kaszálás és az erdőtisztítás, kiemelt figyelemmel az allergén és invazív fajok elleni
küzdelemre. Kaszálásra, parlagfű mentesítésre összesen 906.447 m² , cserjeirtásra 51.397
m² területen, űrszelvénytisztításra 1.175 folyóméter hosszban került sor.
1.4. A 8.388 fm csapadékvíz elvezető árok és a további 2.866 fm vízelvezető lefolyó tisztítása
elősegítette a belvíz elleni védekezést, nádvágásra 30 781 m² területen került sor.
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1.5. A közterületek hulladékmentesítése 2017. évben is folyamatos volt, Békéscsaba
belterületén napi rendszerességgel történt, továbbá 72 m3 mennyiségű illegálisan
elhelyezett hulladék összegyűjtésére és elszállítására került sor.
1.6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a helyi küldemények
kézbesítésének jelentős részét közfoglalkoztatottak közreműködésével biztosítja. A
kézbesítő munkacsoport 2017. évben 29.092 db levelet, 27.859 db hivatalos (tértivevényes)
levelet és 191 db csomagot kézbesített.
2.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata országos közfoglalkoztatási
mintaprogramban is részt vesz. A hajléktalanok foglalkoztatására kiemelt támogatással
kerülhetett sor, 2017. február 28. napjáig 15 fő, 2017. március 15. napjától ismét 15 fő
foglalkoztatási és bérköltségei mellett a szükséges dolgi költségeket is finanszírozta a
központi költségvetés. A programban felnevelt egynyári virágok elsősorban az
Önkormányzat intézményei között kerültek kiosztásra és elültetésre.
A városüzemeltetési feladatokkal és a városban zajló beruházásokkal összefüggésben
dolgozó vállalkozók által kitermelt faanyag a Mazán utcai telephelyre került kiszállításra
és letárolásra, szociális felhasználás céljából. A közfoglalkoztatottak által kuglizott és
hasogatott faanyagnak köszönhetően 2017 évben mindösszesen 1645 q tüzelőanyag került
kiszállításra 272 rászoruló család részére.

A Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
Közfoglalkoztatási Osztálya és a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási
Osztálya 2017. évben összesen 285.130.000Ft támogatással segítette a közfoglalkoztatás
megvalósítását, amelynek felhasználásával összesen 534 fő foglalkoztatása valósult meg.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett a Békés Megyei Önkormányzat és
intézményei, továbbá a civil szervezetek és egyéb állami feladatot ellátó szervek is sikeresen
pályáztak közfoglalkoztatásra - Békéscsabán mindösszesen 81 szervezet -, akik a helyi
álláskeresőket segítették munkatapasztalat-szerzéshez és munkajövedelemhez jutáshoz.15
Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma *
Békéscsaba
Békés megye Békéscsabai járás

2013.
év

2014.
év

2015.
év

2016.
év

2017. év

2018 01-09. hó

Hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása

221

572

551

596

485

367

Országos
közfoglalkoztatási
program támogatása

88

123

242

274

208

137

Járási startmunka mintaprogram
támogatása összesen

237

41

31

16

11

5

Mezőgazdaság

3

8

9

8

6

2

Belvízelvezetés

44

1

1

1

0

0

2

1

0

0

1

0

-

-

2

0

0

-

Mezőgazdasági
karbantartása
Bioés
energiafelhasználás

földutak
megújuló

15

Beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közfoglalkoztatási programjairól és
döntési a 2018. évre tervezett közfoglalkoztatásról
34

-Belterületi
karbantartása

közutak

14

0

0

2

2

1

38

-

1

0

1

1

-- Téli és egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatás

134

25

9

-

-

-

-- Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás

-

7

8

5

2

0

-Egyéb
mintaprogram

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

547

737

824

886

704

509

1,31%

1,79%

2,02%

2,21%

1,78%

1,30%

Ellátásban
nem
részesülő
álláskeresők száma zárónapon

1 987

1 488

1 190

950

774

715

Álláskeresési
ellátásban
részesülő álláskeresők száma
zárónapon

343

334

325

348

366

390

Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban
részesülő
álláskeresők száma zárónapon

1 173

723

667

514

441

354

Regisztrált álláskeresők száma
zárónapon

3 502

2 545

2 182

1 811

1 581

1 459

8,37%

6,17%

5,36%

4,51%

3,99%

3,72%

13,50% 22,45% 27,41% 32,85%

30,81%

25,86%

39 618

39 212

-Illegális
felszámolása

-- Magas
program

hulladéklerakók

startmunka

hozzáadott

értékű

Mindösszesen
Közfoglalkoztatási mutató

Nyilvántartott
relatív mutatója

álláskeresők

Közfoglalkoztatási ráta
Munkavállalási korú
éves) népesség száma
1%
11%

2%
12%

(15-64
3%
3%

41 842
4%
14%

41 258
5%
15%

40 750

40 179

6%
6%

7%
17%

8%
18%

9%
19%

10%
20%+

Forrás: www.kozfoglalkoztatas.bm.hu
* A közfoglalkoztatásban részt vevõk átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt
vevõk napi létszámainak egyszerû számtani átlaga.
* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidõ hosszától
függetlenül – egy-egy egész fõnek kell tekinteni.
* A 2015. január 1-jétõl a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következõ hónap 20-ai zárónapján kerülnek
számbavételre.
* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása,
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások
A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX.
törvény alapján a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások segélyezési rendszere 2015.
március 1. napjától jelentősen átalakult. Az átalakítás főbb elemei:
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- Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerültek.
- Egységesedtek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök.
- Módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv.) alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre.
- Bővült az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.
Az állam által - a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott ellátások 2015.
március 1. napjától:
 időskorúak járadéka,
 aktív korúak ellátása
o foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
o egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, (korábban rendszeres
szociális segély),
 közgyógyellátás,
o alanyi,
o normatív,
 ápolási díj:
o súlyosan fogyatékos személy, valamint a 18 év alatti tartósan beteg gyermek után
alap összegű ápolási díj,
o a súlyosan fogyatékos személy fokozott ápolási igénye esetén járó emelt összegű
ápolási díj, valamint
o kiemelt ápolási díj,
 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
Időskorúak járadéka
Az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő
hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve
alacsony összegű ellátással rendelkeznek. Az aktív korúak ellátására való jogosultságnak a
nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel történő megszüntetését követően a járási hivatal
hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt. A
jogosultság megállapítása esetén annak kezdő napja az aktív korúak ellátására való
jogosultság megszűnését követő nap.
Aktív korúak ellátása
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és
családjuk részére nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátására jogosultak pénzbeli ellátásának
két típusa van:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás biztosítható a munkavégzésre alkalmas
személyek részére, valamint
- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás biztosítható a munkavégzésre
valamilyen okból nem alkalmas személyek részére.
Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult, ezért csak az
egyik családtag kaphatja meg az ellátást.
Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására,
ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.
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Mindezek tükrében látható, hogy Békéscsabán a rendszeres szociális segélyben részesültek
száma folyamatosan csökken, az álláskeresési, vagy foglalkoztatást helyettesítő részesültek
száma ezzel szemben folyamatos növekedést mutat.
Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek száma Békéscsaba Megyei Jogú Városban
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők átlagos száma
2016. márc. 1-től (TS 5401)
(2015. február 28.-ig rendszeres szociális
segélyben részesülők (TS 1401)

Év

Fő
2013
2014
2015
2016
2017

1 197,25
735
652,5
68,01
81,34

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
(álláskeresési segély - TS 7015 negyedévek
átlagában számolva)

15-64 évesek %-ában

Fő

2,80%
50
1,74%
45
1,57%
57
0,17%
59
0,18 %
71
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Munkanélküliek %ában
1,42%
1,73%
2,63%
3,27%
4,52%

További táblázat is alátámasztja, hogy Békéscsabán a 15-64 éves korosztályba tartozó
álláskeresési segélyben részesülő személyek száma 2013. évtől folyamatos növekedést mutat:
Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

2013
2014
2015
2016
2017

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804
összesen)

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

42 819,00
42 230,00
41 681,00
41 080,00
n.a.

74,75
79,75
90,25
110,25
130,5

Álláskeresési segélyben
részesülők %

0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
n.a.

Forrás: TeIR
(*n.a.: nincs adat)

Közgyógyellátási igazolvány
A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható
ki. A járási hivatal által kiállított közgyógyellátási igazolvány normatív vagy alanyi jogú
lehet.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a
társadalombiztosítási támogatásba befogadott, az indikációs és egyéb kiegészítő feltételeknek
való megfelelés esetén
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járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre – ideértve a különleges
táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is – gyógyszerkerete erejéig,
gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is,
valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá
az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.

Ápolási díj
Az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy számára
biztosítható ellátás, amelynek célja azok segítése, akik hozzátartozójuk ápolása miatt kereső
tevékenységet nem tudnak folytatni.
Az alanyi jogú ápolási díj az ápolási – gondozási szükséglet szerint differenciált. A kiemelt
ápolási díj 2014. január 1.-i bevezetésével a rendszer tovább differenciálódott: az alanyi jogú
ápolási díj keretén belül az alapösszegű és az emelt összegű ellátás mellett bevezetésre került
a kiemelt ápolási díj, mely a legsúlyosabb egészségi állapotú hozzátartozóikat gondozók
számára állapítható meg.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Egészségügyi szolgáltatásra jogosult a biztosított személy, valamint az a személy, aki
szolidaritási alapon jogosult az egészségügyi szolgáltatásra.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen
települési támogatás, amelyet a Szoctv.-ben keretjelleggel szabályozott élethelyzetekre
biztosíthat az önkormányzat.
A települési önkormányzatnak a települési támogatás megállapítására vonatkozó szabályokat
tartalmazó rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig meg kellett alkotnia.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a rendelettervezet készítésében alapvető
koncepciója az volt, hogy a békéscsabai lakosság szociális biztonságának biztosítása
érdekében a korábbi támogatások tartalma és az ellátásra jogosultak köre tekintetében
minimalizálja a központi jogalkotás miatt az ellátások rendszerében történő változás
lakosságot érintő hatását.
A fentiek alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megalkotta a
pénzbeli és a természetben nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi ellátások
szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Szociális
rendelet).
A Szociális rendelet alapján az alábbi támogatások igényelhetők Békéscsaba Megyei Jogú
Városban:
 lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
(a továbbiakban: lakhatási támogatás);
 gyógyszerkiadások viseléséhez és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott
települési támogatás (a továbbiakban: gyógyszertámogatás és gyógyászati
segédeszköz-támogatás);
 rendkívüli települési támogatás
 szociális célú tüzelő biztosításához kapcsolódó települési támogatás (a továbbiakban:
szociális célú tüzelő támogatás);
 lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott
települési támogatás (a továbbiakban: adósságcsökkentési támogatás);
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 köztemetés;
 gyermekvédelmi ellátások:
o tanévkezdési támogatás;
o felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj.
Települési lakhatási támogatás
Az önkormányzat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos és a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez lakhatási támogatást nyújt. A támogatás a
villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az
albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez és a közös költséghez
igényelhető. Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő
készülék működik, a lakhatási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a
készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani. A lakhatási támogatásra az a
személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A 2017. január 01. és 2017. december 31. napja közötti időszakban 2008 kérelmező részesült
ebben a támogatásban, 49.015.200,- Ft összegben. A kérelmezők mintegy 10 %-a előrefizetős
mérőórára kérte a támogatás megállapítását.
Gyógyszerkiadások viseléséhez és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési
támogatás
A gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési
támogatásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan rászoruló személynek, aki
nem jogosult közgyógyellátásra, és akinek az igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége,
gyógyászati segédeszköz szükségletének költsége olyan magas, hogy annak viselése saját
vagy a családja létfenntartását veszélyezteti.
A gyógyszertámogatás mértéke az igazolt gyógyszerköltség 50%-a, legfeljebb 6.000,- Ft/hó,
azzal, hogy az egészségbiztosító által nem támogatott gyógyszerekre - fájdalomcsillapítókra,
görcsoldókra - a támogatás teljes összegéből legfeljebb 1500,- Ft/hó önkormányzati támogatás
állapítható meg.
A gyógyászati segédeszköz-támogatás mértéke a segédeszköz árának a 40%-a, legfeljebb
20.000,- Ft. A gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónapra
állapítható meg a gyógyszerszükséglet fennállásának igazolása esetén.
A gyógyászati segédeszköz támogatás évente legfeljebb 3 alkalommal vehető igénybe, azzal,
hogy ugyanazon segédeszköz támogatás megállapítására a termék kihordási idejének leteltét
követően kerülhet sor. A gyógyszer- és a gyógyászati segédeszköz-támogatás együtt is
igénybe vehető.
Települési gyógyszertámogatás a 2017. január 01. és 2017. december 31. napja közötti
időszakban 148 személy részére lett megállapítva, 3.640.475,- Ft összegben.
Ugyanezen időszakra vonatkozóan gyógyászati segédeszköz támogatásban 6 fő részesült,
mintegy 97.575,- Ft összegben.
Rendkívüli települési támogatás
Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli
települési támogatást nyújt.
A rendkívüli települési támogatás elsősorban azoknak a személyeknek állapítható meg, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy
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alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez,
elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorulnak.
Azon személy részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt
köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a
saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti az elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez való hozzájárulásként rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani,
amelyek összege a temetés költségeinek 25%-a, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege. A kérelmet legkésőbb az erről szóló temetési számla kiállításának napjától
számított 90 napon belül kell benyújtani.
A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási
intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve
természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet
kezdeményezésére – is megállapítható.
A rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátásként és természetbeni ellátásként
fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány
formájában is nyújtható.
2017. január 01. és 2017. december 31. napja között 760 kérelmező mintegy kétezer esetben
részesült pénzbeli rendkívüli települési támogatásban, 11.232.080,- Ft összegben. Szintén
ebben az időszakban 638 kérelmező, megközelítőleg kétezer esetben részesült rendkívüli
települési támogatásban, Erzsébet-utalvány formájában, 8.772.320,- Ft értékben.
Szociális célú tüzelőtámogatás
Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került személyek, családok
részére települési támogatásként - fűtési időszakonként legfeljebb két alkalommal - szociális
célú tüzelő támogatást nyújt. A szociális célú tűzifa támogatás annak a személynek vagy
családnak adható, aki (amely) lakásának a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel
biztosítja, a háztartás egyik tagjának sincs vagyona. A szociális célú tűzifa támogatás
megállapítására környezettanulmány elkészítését vagy 6 hónapnál nem régebbi
környezettanulmány és a Családsegítő Központ javaslatának a beszerzését követően kerülhet
sor. A természetben nyújtott támogatásra benyújtott kérelem esetén legfeljebb 5 mázsa tűzifa
biztosítható háztartásonként. A pénzbeli tüzelőtámogatás összege alkalmanként 15.000,- Ft
lehet. A tüzelő támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 2017. október 15. és 2018.
április 15. napja között 431 rászorult részére 502 esetben került kiszállításra tűzifa,
8.032.000,- Ft értékben. Szintén ebben az időszakban 52 kérelmező, pénzbeli
tüzelőtámogatásban részesült 54 alkalommal, 810.000,- Ft összegben.
Vetőmag utalvány
Évente egy alkalommal – tavasszal – a rendkívüli települési támogatással egyező
megállapítási feltételek mellet azok a békéscsabai lakosok, akik rendelkeznek a megfelelő
feltétellel – veteményeskert – vetőmagutalványra is van lehetőségük kérelmet benyújtani. Az
utalvány értéke a 2017. évben 3.760,- Ft volt. 100 család kérte a támogatásnak ezt a formáját,
376.000,- Ft összegben.
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Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott
települési adósságcsökkentési támogatás
Az önkormányzat adósságcsökkentési támogatásban részesíti azt a családot vagy személyt
a. akinek az adóssága meghaladja az 50.000,- Ft-ot, és a lentebb felsorolt adósságtípusok
valamelyikénél fennálló tartozása legalább három havi vagy a közüzemidíj-tartozása
miatt a szolgáltatást kikapcsolták;
b. akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át;
c. aki az elismert lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik;
d. aki vállalja a kezelt adósság legalább 25 %-ának megfelelő összegű önrész
megfizetését egy összegben vagy az adósságkövetelés jogosultjával kötött szerződés
alapján legfeljebb 12 havi részletben, és
e. aki vállalja az adósságkezelési tanácsadóval való együttműködést, amelyben az
adósságkezelési megállapodásban foglalt módon részt vesz.
Az adósságcsökkentési támogatás a következő adósságtípusokra terjed ki:
a. önkormányzati lakbérhátralék;
b. víz- és csatornahasználatidíj-tartozás;
c. áramdíjtartozás;
d. gázdíjtartozás;
e. lakásszövetkezeti díjhátralék;
f. társasházi közösköltség-hátralék, fűtésdíjhátralék;
g. szemétszállításidíj-tartozás.
Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása az önrész megfizetésével azonos ütemezésben
vagy egy összegben történik, amennyiben a jogosult az önrész megfizetését egy összegben
vállalja.
Az egyösszegű adósságcsökkentési támogatás esetén a támogatás folyósítására az önrész
megfizetését és annak igazolását követően kerülhet sor. Az adósságcsökkentési támogatásban
részesülő személy a támogatás időtartama alatt - kérelemre - lakhatási támogatásra is jogosult.
A 2017. január 01. és 2017. december 31. napja közötti időszakban 62 kérelmező részesült
ebben a típusú támogatásban, 3.875.645,- Ft volt az önkormányzat által átvállalt adósság
összege.
Köztemetés
A polgármester a Szoctv. 48. §-a szerint gondoskodik az elhunyt személy közköltségen
történő eltemettetéséről, a köztemetés költségeinek megtérítésére, kérelemre legfeljebb 12
havi részletfizetés engedélyezhető.
A 2017. január 01. és 2017. december 31. napja közötti időszakban 55 személy eltemettetése
történt közköltségen. Ennek összege 5.596.762,- Ft volt.
Békéscsabán a nyilvántartott álláskeresők száma folyamatosan csökkent az elmúlt 5 évben.
Az álláskeresési járadékra jogosultak számának változásáról azonban ugyan ez nem mondható
el. A vizsgált 5 éves időtartam alatt a jogosultak száma váltakozva csökkent, illetve nőtt egy
adott évben.

41

Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma

Év

Nyilvántartott
álláskeresők száma
(TS 1301)

2013
2014
2015
2016
2017

Álláskeresési járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő

Fő

%

3 510,25
2 605,25
2 164,25
1 807,00
1 569,50

264,5
271
228
235,75
231,5

7,5%
10,4%
10,5%
13,0%
14,7%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Gyermekjóléti ellátások
Tanévkezdési támogatás
Tanévkezdési támogatásban részesülhetnek azok az alapfokú vagy középfokú oktatásban részt
vevő gyermekek, illetve felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton, első évfolyamon folytató
fiatal felnőttek, akiknek családja a tanévkezdéssel járó költségeket szociális helyzete miatt
segítség nélkül nem képes fedezni. A tanévkezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155 %-át nem haladja meg.
Fentieken túl tanévkezdési támogatás állapítható meg akkor is, ha a tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át, tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermeket egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 160%-át nem haladja meg. A tanévkezdési támogatás igénylésére
irányuló kérelmet az adott év augusztus 15. napjától szeptember 30. napjáig lehet
előterjeszteni.
2017. augusztus 15. és 2017. szeptember 30. napja között 191 család részesült tanévkezdési
támogatásban, 1.435.000,- Ft összegben.
Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj.
Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíjban részesülhetnek azok a fiatal
felnőttek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű – nappali tagozatos –
alapfokozatot, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben folytatják tanulmányaikat, és az ezzel kapcsolatos költségeket szociális
helyzetük miatt segítség nélkül nem képesek fedezni. A felsőfokú tanulmányokat támogató
szociális ösztöndíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át, gyermekét
egyedül nevelő és egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 170%-át nem haladja meg. A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális
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ösztöndíj igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező legalább 3 éve békéscsabai lakóhellyel
rendelkezzen. A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj a felsőfokú
tanulmányok folytatása során évente két alkalommal, a tanév első, illetve második félévére
állapítható meg a kérelem benyújtása hónapjának első napjától az adott tanulmányi félév
utolsó napjáig terjedő időszakra. A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj
iránti kérelem a hallgatói jogviszony létesítésének napjától nyújtható be a Polgármesteri
Hivatala Szociálpolitikai Osztályán kell benyújtani. A kérelmek elbírálása a Szociális
rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján
történik.
Kérelmek számának alakulása 2013. -2017.
2013. év
2014. év
2015. év
2016.év
2017. év
18.391
17.972
37.619
40.062
31.679
Forrás: BM JV Polgármesteri Hivatal

2013. év
43.170

A főszámon iktatott ügyiratok száma 2013.-2017.
2014. év
2015. év
2016. év
42.776
28.464
24.189

2017. év
26.241

Forrás: BMJV Polgármesteri Hivatal

2017. szeptember 01. és 2018. június 30. napja között 57 felsőfokú tanulmányokat folytató
diákot támogatott Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5.061.600,- Ft összegben.
Csaba-Baba életkezdési támogatás
2015. január 01. napjától lépett hatályba a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése által megalkotott Csaba Baba életkezdési támogatás helyi szabályozásáról szóló
29/2014.(XII. 4.) önkormányzati rendelet.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Csaba Baba életkezdési támogatásban
részesíti azt az újszülöttet
 akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 800% - át és
 akinek szülei közül legalább az egyik
o a gyermeke születésekor és azt megelőzően legalább három éve folyamatosan
Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
o a gyermeket a saját háztartásában neveli és
o életvitelszerűen a gyermekkel együtt Békéscsaba Megyei Jogú Városban él.
A Csaba Baba életkezdési támogatás mértéke gyermekenként 42.500,- Ft.
2017. január 01. és 2017. december 31. napja között 298 szülő részesült ebben a
támogatásban 300 újszülöttre tekintettel, 12.750.000,- Ft összegben.
3.4. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
A népszámlálás és a mikrocenzus hazai lakásállományra vonatkozó országos adatai szerint a
2011. évi népszámlálás során összeírt 4 millió 390 ezer lakás 8,0%-kal haladta meg az előző
népszámláláskor regisztrált lakások számát. A lakásállomány egyötöde a fővárosban található,
tizede Pest megyében. A nem lakott lakások lakás- állományon belüli arányának növekedése
tovább folytatódott, 11%-ra emelkedett.
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Forrás: KSH
Az épített lakások száma 2011 után tovább csökkent, évente kevesebb, mint tízezer új lakás
épült. Ennek következtében a 2016. évi mikrocenzus lakásállomány-növekedése mindössze
0,3% volt 2011-hez képest. A nem lakott lakások aránya a köztes öt évben kismértékben
tovább nőtt, 2016-ban meghaladta a 12%-ot.
A lakhatást támogató központi források (pl.: CSOK) sok családot támogat a saját tulajdonú
otthon megteremtésében. 2017-ben az országban 14 389 új lakás épült, 44%-kal több, mint
egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő
lakások száma 37 997 volt, 20%-kal több a 2016. évinél.
2018 első három negyedévében 10 218 új lakás épült országos szinten, 28%-kal több mint egy
évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő
lakások száma 26 655 volt, 6,2%-kal kevesebb, mint 2017 azonos időszakában.
A lakásépítés legfontosabb jellemzői:
 a községekben kiemelkedő ütemben bővült, emellett Budapesten is az átlagot
meghaladó az épített lakások számának emelkedése,
 a lakásépítés változatlanul fele-fele arányban oszlik meg a természetes személyek és a
vállalkozások között,
 az új épületekben használatba vett lakások 54%-a családi házban, 37%-a többlakásos
épületben, 5,3%-a lakóparkban található,
 a használatba vett lakások átlagos alapterülete 3 m2-rel 100 m2-re nőtt.
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 az építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma 26 655,
 az építendő lakások száma Budapesten 25%-kal csökkent, a megyei jogú városokban
változatlan maradt, a többi városban 9%-kal, a községekben 7,4%-kal emelkedett,
 az építtetők az esetek 43%-ában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével (ez az
arány Budapesten 8,5%, az alacsonyabb területi egységek felé haladva egyre
magasabb, a községekben 79%-ot ért el).
A kiadott új építési engedélyek (bejelentések) alapján 1,2%-kal több, összesen 10 322
lakóépület építését tervezik,
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen az Ebktv. 8. §-ában
meghatározott tulajdonságok szerint egyes személyeket közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetéssel sújtani a lakhatást segítő állami vagy önkormányzati támogatások,
kedvezmények vagy kamattámogatás nyújtásával kapcsolatosan, vagy hátrányos helyzetbe
hozni az állami vagy önkormányzati tulajdonú lakások és építési telkek értékesítése vagy
bérbeadása feltételeinek meghatározása során. A használatbavételi és egyéb építési hatósági
engedély kiadásának megtagadása, illetve feltételhez kötése sem közvetlenül, sem közvetve
nem alapulhat az Ebktv.-ben meghatározott tulajdonságokon. A lakáshoz jutási feltételek
meghatározása nem irányulhat arra, hogy egyes csoportok valamely településen, illetve
településrészen mesterségesen, nem a csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.16
A lakóhellyel kapcsolatban a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 17. §-a kimondja, hogy a fogyatékos személynek joga
van a fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni,
intézményi - lakhatási forma megválasztásához.
Békéscsaba Megyei Jogú Város lakosainak egyenlő esélyük van lakhatáshoz és a lakáshoz
jutáshoz való hozzáféréshez. A szolgáltatások nemtől, kortól, származástól és minden egyéb
tulajdonságtól függetlenül igénybe vehető.
Békéscsabán a lakóövezet jellege szerint lakótelepi és családi házas jellegű lakásokban laknak
elsősorban az emberek. Fontos még megemlíteni a tanyavilágot, ahol a 2001. évi
népszámlálási adatok alapján a lakosság mintegy 5 %-a élt, de a belterületbe vonás és az ott
élő lakosság természetes fogyása miatt ez a szám a népszámlálás óta csökkent. Jelenleg
mintegy 7-800 tanya lakott, lakott az év minden szakában, és további 2-300 tanyában élnek a
tavaszi, nyári, illetve kora őszi hónapokban. A városban a 2011. évi adatok alapján 29. 495 db
lakás van.
a) bérlakás-állomány

Békéscsaba Megyei Jogú Városban a lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó szabályokat
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2011. (X. 24.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: lakásrendelet) szabályozza.
A lakásrendelet szabályozásának főbb elvei az alábbiakban foglalhatók össze:
- Az önkormányzati bérlakásra való jogosultság biztosítása - minden olyan pályázó,
kérelmező részére aki, legalább 2 éve életvitelszerűen Békéscsaba Megyei Jogú Város
közigazgatási területén tartózkodik, vagy itt dolgozik - annak érdekében, hogy a város
népességmegtartó képessége erősödjön.

16

Ebktv. 26. §
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-

Az önkormányzati bérlakásban élők felelősségének és a tulajdonossal való
együttműködésének erősítése a lakások állagmegóvása érdekében.
Az öngondoskodás elvének erőteljesebb érvényesülése a bérleti jogviszonyban.
A bérlők és a lakáshasználók fizetési képességének, készségének támogatása.
A lakbérhátralékok csökkentése.
A hátralékkal rendelkező, a jelenlegi rendszerben kilátástalan helyzetben lévő
személyek, családok kilakoltatásának, esetleges hajléktalanná válásának a megelőzése.
Az önkormányzattal való együttműködést nem vállaló bérlők hatékony szankcionálása.
A bérleti szerződés felmondása során a fokozatosság és az önkormányzati támogatás
biztosítása.
Az önkormányzat tulajdonosi és szociális gondoskodó szerepe közötti egyensúly
biztosítása.
Az szabályozási struktúra a lakosság számára is érthető, világos végrehajtható
rendelkezéseket tartalmazzon.
A helyi jogszabály megalkotása során a stabilitás és a jogbiztonság biztosítása rugalmas
hivatkozások alkalmazásával történjen.

A lakásrendelet 3. §-a alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakásokat:
a) szociális helyzet alapján,
b) átmeneti lakásként,
c) ifjúsági garzonként,
d) költségelvű bérlakásként,
e) szolgálati lakásként, vagy
f) bérlőkijelölési jog alapján
g) piaci alapú bérlakásként (kiegészítettem a lakásrendelt alapján)
adja bérbe.
A rendszerváltást követően Békéscsaba városban is értékesítésre került az önkormányzati
bérlakás-állomány jelentős része. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.
október 31. állapot szerint 503 db bérlakással rendelkezik, amelyek jogcímek szerint
megosztását az alábbi táblázat tartalmazza.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat bérlakás állománya 2018. évben
Lakásállomán
y
összesen

Szociális
helyzet
alapján
bérbe
adható
bérlakáso
k

503
503

158
158

Nem szociális helyzet alapján bérbe adható bérlakások száma
Szolgálat
i
lakások

Bérlőkijelölés
i jogú lakások

135

48

Átmeneti
elhelyezés
t
biztosító
lakások
15
345

Költségelv
ű
bérlakások

Ifjúsági
Garzonháza
k
lakóegységei

Piaci
alapú
lakáso
k

62

70

15

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról – átruházott hatáskörben – Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Lakásügyi Bizottsága dönt. A Bizottság
döntése alapján a szerződést az Önkormányzat képviseletében a Bizottság elnöke jogosult
aláírni.
A bérleti szerződés bérbeadói oldalról is felmondható. Ennek oka lehet a bérlő bérleti díj és
közüzemi díj fizetési kötelezettségének nem teljesítése. A lakbérfizetés elmaradása miatt a
bérlők az elmúlt években - jelentős mértékben ugyan nem emelkedő - lakbérhátralékot
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halmoztak fel. A lakbérhátralék nem csupán az önkormányzat, illetve a bérlakásokat
üzemeltető számára jelent problémát, hanem az érintett bérlők számára is, hiszen a bérleti
szerződések lakbérhátralék miatti felmondása több család lakhatását veszélyezteti.
A lakbértartozásokból adódó problémák megoldása tekintetében az önkormányzat kettős
szerepben van. Egyrészt, mint bérbeadó, ingatlantulajdonos, kötelessége a bérlakásokat a jó és
gondos gazda módján hasznosítani, állagát megóvni, másrészt, mint a lakosság szociális
biztonságáért felelős szervnek biztosítania kell az arra rászorulók lakhatását.
b) szociális lakhatás

A szociális célú bérlakás állomány a szociálisan rászoruló személyek, családok elhelyezésére
szolgál. Jelenleg az 503 db önkormányzati bérlakásból 158 db lakás szociális rászorultság
alapján adható bérbe. Ezek között található komfort nélküli, félkomfortos, komfortos és
összkomfortos lakás is. A szociális rászorultság alapján bérbe adható lakások a város
belterületén szétszórtan helyezkednek el. A lakbér függ a lakás elhelyezkedésétől,
komfortfokozatától és méretétől. Minden lakbérövezetben található önkormányzati lakás,
amely lehetőséget biztosít arra, hogy a családok anyagi helyzetét is figyelembe véve történjen
az elhelyezés.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a város külterületén nem rendelkezik
bérlakással.
A szociális lakások lakbérének differenciált mértéke komfortfokozat, lakbérövezet és
alapterület szerint Békéscsaba Megyei Jogú Városban
Lakbérövezet - bruttó lakbér Ft/m2 /hó

Komfortfokozat
Kiemelt
500
388
291
144

Összkomfortos és komfortos
Félkomfortos
Komfort nélküli
Szükséglakás

I. övezet
313
223
167
98

II. övezet
269
195
144
52

III. övezet
225
167
122
25

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A jelenlegi szabályozás szerint kötelező a pályáztatás az önkormányzati bérlakások
vonatkozásában, ez alól csak az átmeneti lakások jelentenek kivételt. A szociális rászorultság
alapján bérbe adható lakások bérleti jogának megszerzésére kiírt pályázatokra jelentkezők
magas száma azt bizonyítja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló szociális rászorultság
alapján bérbe adható lakások száma nem elégíti ki a lakossági szükségleteket. A
megüresedett, bérbe adható lakások száma rendkívül alacsony. A táblázatból megállapítható,
hogy a megüresedett lakásokra jelentős számú pályázat érkezik évek óta.
év

a beérkezett pályázatok száma

2007.

a megüresedett szociális
bérlakások száma
9

2008.

13

65

2009.

9

76

2010.

0

0

2011.

17

257

2012.
2013.
2014.

7
8
15

164
102
126
47

214

2015.
2016.
2017.

4
23
5
52
6
70
Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

2018. évben szociális bérlakás nem került meghirdetésre. A szociális lakásállomány ugyanis
az elmúlt években 19 bérleménnyel csökkent.
Az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális
feltételeinek korszerűsítése érdekében pályázatot nyújtott be Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata „Védőnői centrum kialakítása Békéscsabán” címmel”. Az intézmény
kialakítására a Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 14. szám alatti, volt 3 lakásos önkormányzati
ingatlan hasznosításával kerül sor. A 3 db komfort nélküli lakást tartalmazó ingatlan (1 db 3
szobás 89 m2 alapterületű, 1 db 3 szobás 73 m2 alapterületű és1 db1 szobás 27 m2 alapterületű)
új feladatával megkönnyíti a védőnői munka szervezését és elvégzését, továbbá szolgálja
Békéscsaba lakosságának egészségét.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott az „Erzsébethelyi
(Jaminai) városrész egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése” címmel. Itt a meglévő
orvosi központ fejlesztése, korszerűsítése mellett a szomszédos telken lévő, 8 önkormányzati
tuljdonú szociális bérlakásból álló ingatlan is felújításra és hasznosításra kerül az intézmény
részeként. A Békéscsaba, Kolozsvári u. 37. szám alatti ingatlanban 1 db 2 szobás és 7 db 1
szobás komfortos lakás lett az orvosi centrum kialakításához átadva.
A Békéscsaba, Szent István tér 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan pincéje
beszakadt. A kiadott szakértői vélemény az épületet életveszélyesnek nyilvánította, az
ingatlant gazdaságosan nem lehet, illetve nem érdemes javítani. A Szent István tér 16. szám
alatti 4 db 1 szobás és 1 db 2 szobás bérlemény kiürítésre került.
A Békéscsaba, Irányi u. 15. szám alatti lakás statikai állékonyságát elvesztette, ezért
beavatkozás, felújítás nem javasolt.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága az 543/2017. (XI. 21.) PGVB határozatával döntött a Békéscsaba,
Szarvasi út 7. szám alatt található 2 db 1 szobás (31 m2 és 25 m2) lakásból álló önkormányzati
ingatlan árverésen történő értékesítéséről.
Az önkormányzati tulajdonú 5600 Békéscsaba, Franklin utcai 40 db szociális bérlakás a TOP
6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja”
pályázat keretében öt ütemben, felújításra kerül. A felújítással érintett ingatlanokban lakók
részére a munkaterület átadásának idejére csereingatlant kell biztosítani, illetve gondoskodni
kell az oda-visszaköltöztetésről.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nem hasznosít lakásként nem lakáscélú
ingatlanokat.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság

A Lakásrendelet 5. § (11) és (12) bekezdése alapján a Lakásügyi Bizottság a lakások
bérbeadásáról a rendelet függelékében felsorolt jogcímeknek megfelelően dönt. A lakások
függelékekben szereplő jogcím szerinti besorolásának a módosításáról szintén a Lakásügyi
Bizottság dönt.
A Lakásügyi Bizottság a 197/2018. (VI. 20.). LB. számú határozata alapján a Lakásrendelet
függelékből az alábbi ingatlanokat törölte:
- Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 14.,
- Békéscsaba, Kolozsvári u. 37.,
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-

Békéscsaba, Szent István tér 16.,
Békéscsaba, Irányi u. 15.,
Békéscsaba, Szarvasi u. 7.

A függelék módosítása azért volt indokolt, mert a lakásállomány a folyamatos karbantartás
mellett is öregszik. Néhány lakás lakhatásra alkalmatlanná vált, felújítása pedig racionális
ráfordítással nem oldható meg. Ezeket a lakás céljára használhatatlanná vált ingatlanokat
törölni kellett a Lakásrendelet függelékből. A lakások műszaki állapota mellett önkormányzati
fejlesztések is érintették az önkormányzati lakásállományt.
Lakásállomány és elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma Békéscsaba Megyei Jogú Városban
2013-2017. években

Év

Lakás
állomány
(db)
(TS 4201)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

Bérlakás
állomány
(db)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

2013
2014
2015
2016
2017

29 287,00
29 303,00
29 322,00
29 337,00
29.360,00

n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

522
522
522
522
522

2
5
10
13
13

Ebből
Egyéb
elégtelen
lakáscélra
Szociális lakhatási
használt
lakás
körülnem
állomány ményeket
lakáscélú
(db)
biztosító
ingatlanok
lakások
(db)
száma
175
2
0
175
5
0
175
10
0
175
13
0
175
13
0

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
(*n.a.: nincs adat)

Veszélyeztetett lakhatási helyzetűnek tekinthetők a gyermekvédelmi gondoskodásból
kikerülők, a kedvezőtlen jövedelmű családok, a kilakoltatás előtt álló családok, de a
hozzátartozók közötti erőszak áldozatai is. A városban elszórtan él néhány sátrazó hajléktalan.
Előfordul, hogy lakhatási problémával küzdők elhagyott épületekbe, lakatlan tanyákba is
beköltöznek, vagy garázsban élnek életvitelszerűen. Sokan élnek a városban szívességi
lakáshasználóként.
A Nemzeti Eszközkezelő 2014 óta 400 esetben értesítette Békéscsaba Megyei Jogú város
jegyzőjét, a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényben meghatározott
feltételek alapján megvételre ajánlott Békéscsaba közigazgatási területén lévő ingatlanok
műszaki állapotfelméréséről.
Veszélyeztetett lakhatási helyzetek vizsgálhatók a hajléktalanok tartózkodási területei
tükrében Békéscsaba nyolc kerületére vetítetten. Az első kerületben családi házas ingatlanok
találhatók, valamint a József Attila és a Penza lakótelep, ahol a panelházak között sok
hajléktalan szokott napközben kukázni. Az Élővíz-csatorna hídjai alatti nehezen belátható
védett zugokban nyáron hajléktalanok töltik az éjszakáikat, kartonból, paplanokból
összeállított fekhelyeken. A József Attila lakótelep mögött kiterjedt zöld övezet, az
úgynevezett „öntözött rét” található, ahol időnként sátraznak nyáron hajléktalanok.
A második kerület alkotja a belvárost, Békéscsaba központját, emellett két lakótelepet foglal
magába, a Kazinczyt és a Millenniumit. Itt szintén gyakran tartózkodnak hajléktalanok
napközben, főleg guberálnak. Ebben a kerületben található a piac, a buszpályaudvar környéke
és a helyi pláza, a Csaba Center is, mindhárom hely gócpontnak számít hajléktalanok
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0
0
0
0
0

tekintetében. A második kerületben, a belvárosban helyezkedik el a szociális jellegű
intézmények többsége is.
A harmadik és negyedik kerület ingatlanok szempontjából vegyes, mert a viszonylag régi
családi házak mellett panelépületek is találhatók pl.: az Áchim L. András lakótelepen.
Ezekben a városrészekben nem jellemző a hajléktalanok előfordulása.
Az ötödik kerület alkotja Erzsébethely városrészt (Jamina), amelynek sajátossága egy
kiterjedt bányató rendszer, illetve családi és zárt kertes ingatlanok találhatók itt. A bányatavak
térségében a nyári időszakban időnként sátrazni szoktak a kliensek. Ebben a kerületben
helyezkedik el a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és a Nappali Melegedő, és az utcai
szolgálatunk háttérirodája is, emiatt ezen a területen állandó az utcán élő hajléktalanok
jelenléte.
A hatodik kerület zártkertes térség, viszonylag kevés számú családi házzal. Ebben a
kerületben két nagyobb erdős rész fekszik, a Parkerdő és a Fényesi erdő. Az erdős részen
néhány hajléktalan rendszeresen megtalálható.
A város 7. és 8. kerülete Mezőmegyer és Gerla. Mindkettő viszonylag különálló része
Békéscsabának. Egyik városrészben sem jellemző a hajléktalanok előfordulása.
A hajléktalan ellátás keretében az utcai szociális munka szolgálat a Békéscsabai Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ szervezeti keretei között működik, önálló szakmai egységként látja
el feladatait a Békéscsaba területén, a Gyár utca 16. szám alatti telephelyen, ahol egyben a
Nappali Melegedő és a Hajléktalanok Átmeneti Szállása is üzemel.
Az utcai szociális munka szolgálat ellátási terület bejárását napi 6 órában végzi, szolgálati
kerékpárral és szükség esetén gépjárművel. A gépjármű alkalmas a kliensek szállítására is.
A szolgálat télen meleg teával, nyáron szükség szerint ásványvízzel látja el a közterületen
élőket. Készenléti gyógyszerek, valamint vérnyomásérő, vércukorszint mérő készülék
biztosításával, figyelemmel kísérik a kliensek egészségi állapotát, amennyiben szükséges,
mentőt, ügyeletes orvost hívnak.
e) lakhatást segítő támogatások
A Szoctv. 2. §-a értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének
önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén
túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.
A lakhatást segítő pénzbeli és természetbeni ellátások a Szociális rendeletben az alábbiak
szerint került meghatározásra:
 lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
(a továbbiakban: lakhatási támogatás);
 lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott
települési támogatás (a továbbiakban: adósságcsökkentési támogatás);
 szociális célú tüzelő biztosításához kapcsolódó települési támogatás (a továbbiakban:
szociális célú tüzelő támogatás);
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, a
lakhatási támogatás
Az önkormányzat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos és a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez lakhatási támogatást nyújt.
A támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez
vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez és a közös
költséghez igényelhető.
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Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék
működik, a lakhatási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék
működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.
A lakhatási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási
egységek összegének hányadosával.
A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre
jutó elismert havi költség összege 450,- Ft.
A támogatás összege havonta, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%át, a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a.
Ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át a lakásfenntartás elismert havi
költségének és a támogatás mértékének szorzata, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint,
azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
A támogatást egy évre kell megállapítani.
A lakhatási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként is biztosítható.
A lakhatási támogatás pénzbeli ellátásként csak a bérleti díj, az albérleti díj és a
lakáshasználati díj támogatására vehető igénybe. A támogatás átutalással vagy postai úton a
kérelmező részére havonta utólag történik.
A természetbeni ellátásként biztosított lakhatási támogatás folyósítása havonta átutalással
történik az azt megállapító határozatban megjelölt szolgáltatóhoz, pénzintézethez,
önkormányzati bérlakás esetén az önkormányzati lakás üzemeltetésével megbízott szerv
részére.
Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
Települési lakhatási támogatás elismerhető lakásméret - komfortfokozatra
tekintet nélkül
1 fő
35 m2
2 fő
45 m2
3 fő
55 m2
4 fő
65 m2
Ha négy személynél több lakik a háztartásban, akkor 65 m2 fölött minden
további személy után 5-5 m2
Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály

Előrefizetős fogyasztásmérő készülékek
Magyarországon 2005 óta (központi jogszabályokban foglalt feltételek fennállása esetén)
lehetőség nyílik előrefizetős fogyasztásmérő készülékek használatára.
Az előrefizetős fogyasztásmérő alkalmazása egy egészen új gyakorlatot jelent a háztartások
energia ellátásában. Az előrefizetős fogyasztásmérőt igénybe vett kliensek számára
átláthatóbbá és közvetlenebbé vált a fogyasztás és a fizetés közötti kapcsolat.
Mivel a rendszer nem engedi, hogy a fogyasztónak hátraléka keletkezzen, elkerülhető az
eladósodás, a ki- és visszakapcsolás költsége. A bevont klienseknél egyfajta látásmódváltás
figyelhető meg. A családok kivétel nélkül jobban, tudatosabban figyelnek a fogyasztásra,
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általában folyamatosan ellenőrizték az áramfogyasztásukat. Ezt a hozzáállást gyermekeiknek
is megtanítják a családok. A hosszú távú haszon nyilvánvalóan az lesz, ha ez a szemlélet,
magatartás idővel, megfelelő segítséggel és támogatással az élet egyéb területein,
cselekvéseiben is megjelenik.
Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék
működik, a települési lakhatási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a
készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály

Szociális célú tüzelő biztosításához kapcsolódó települési támogatás
Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került személyek, családok
részére települési támogatásként - fűtési időszakonként legfeljebb két alkalommal - szociális
célú száraz tüzelőtámogatást nyújthat.
A 2015. március 01. napján hatályba lépett Szociális rendelet a tüzelőtámogatást
természetben, szociális tűzifa biztosításával nyújtotta. Az ezt követően szerzett tapasztalatok,
valamint az időközben felmerült igények figyelembevételével a 33/2017. (X. 31.)
önkormányzati rendelet 1. §-a kiegészítette az ellátás formáját, aminek következtében 2017.
november 01. napjától a tüzelőtámogatás pénzbeli vagy természetbeni támogatásként is
nyújthatóvá vált.
A természetbeni támogatásra benyújtott kérelem esetén legfeljebb 5 mázsa tűzifa biztosítható
háztartásonként.
A pénzbeli tüzelőtámogatás összege alkalmanként 15.000,- Ft, azzal, hogy a támogatásban
részesült a határozat kézhezvételétől számított 20 napon belül köteles a tüzelőt megvásárolni,
majd a tüzelő megvásárlását a nevére és címére szóló számlával legkésőbb a vásárlástól
számított 30 napon belül a polgármesteri hivatalban köteles igazolni.
A szociális célú tüzelőtámogatás annak a kérelmezőnek adható, aki lakásának a fűtését
tüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, a háztartás egyik tagjának sincs vagyona, és
a kérelmező háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át;
b) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyereket nevelő háztartás esetében az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 160%-át;
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c) gyerekét egyedül nevelő háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 170%-át;
d) egyedül élő személy háztartásában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
155%-át;
e) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyerekét egyedül nevelő személy és 60 év feletti
egyedül élő személy háztartásában az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át.

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály

A szociális célú tüzelőtámogatás megállapítására környezettanulmány elkészítését vagy 6
hónapnál nem régebbi környezettanulmány és a Családsegítő Központ vagy a szociális
ellátásban résztvevő szervezet javaslatának a beszerzését követően kerülhet sor.
A tüzelőtámogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
A tüzelőben részesülő személy a tüzelőt nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját
háztartásában használhatja fel.
Az a tüzelőtámogatásban részesülő, aki az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,
vagy a természetben kapott tüzelőt nem saját háztartásában használja fel, a
kötelezettségszegéstől számított 3 évig nem részesülhet a rendkívüli települési támogatáson
kívül más e rendeletben szabályozott támogatásban.
Az önkormányzat a tüzelőtámogatást a Családsegítő Központ közreműködésével is
biztosíthatja.
Az önkormányzat szociális célú tüzelőtámogatást állapíthat meg a rendkívüli vagy a kritikus
élethelyzetben lévő kérelmező részére, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét
veszélyezteti.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 197/2013. (IX. 27.) közgy
határozatában döntött arról, hogy a kulturális és közművelődési ágazatból kivont Békéscsaba,
Békési út 24. szám alatt lévő ingatlanát szociális bérlakásként hasznosítja. Az első ütemben 2
lakóegység került kialakításra, amelybe 2014. december 1. napjától költöztek be a bérlők,
akik előtte a Békéscsaba, Gyár u. 16. szám alatti Hajléktalan Szállón éltek. Az ingatlan
további hasznosítása céljából további lakóegységek kerültek kialakításra és felújításra. A
munkálatok 2016. november 30. napján befejeződtek. Az új lakók 2016. december 1. napján
beköltözhettek a lakásokba. Jelenleg a Békési út 24. szám alatti lakásokban 13 fő lakik.
Lakás célú kamatmentes kölcsöntámogatás helyi rendszere
Békéscsaba Város Tanácsa 1985-ben vezette be először az első lakáshoz jutók pénzbeli
támogatását azzal a céllal, hogy a Békéscsabán élők építési és vásárlási terheit enyhítse,
illetve növelje az építési, vásárlási kedvet a városban. Kezdetben szociális helyzetüktől
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függően vissza nem térítendő, illetve kamatmentes kölcsön támogatás volt adható. A
támogatás induló összege 50 ezer és 100 ezer forint között mozgott. 1994-től megszűnt a
vissza nem térítendő támogatás, ezt követően csak kamatmentes kölcsön támogatás
igényelhető. A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 19/2016. (V. 3.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza igénybevételének módját és
feltételeit. Első lakás megvásárlásához, építéséhez és telekvásárláshoz igényelhető
kamatmentes kölcsön támogatás, amely maximális összege 1.000.000,- Ft, illetve két
gyermekes család esetén 1.300.000,- Ft. Az igénylőknek 5 év alatt kell visszafizetniük a
támogatást. Az adósoknak a kamatmentes kölcsön visszafizetését a szerződéskötéstől
számított egy év után kell megkezdeniük.
Kamatmentes kölcsön támogatás
2008-2017. év között
Év

Családok száma

Folyósított összeg Ft/év

Maximális támogatás e
Ft

2008
2009
2010
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.

30
41
25
19
10
6
11
10
9
9

24.000.000
38.350.000
25.700.000
13.500.000
8.400.000
6.000.000
6.00.000
7.900.000
8.020.000
7.540.000

800
935
1.028
711
840
1.000
675
1.100
1.300
1.000

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. május 3. napjától egyszeri vissza nem térítendő támogatás igényelhető önkormányzati
telek megvásárlásához, telek megvásárlásához, annak a kérelmezőnek, aki 2 vagy több
gyermeket nevel vagy a támogatás iránti kérelemmel egyidejűleg teljes bizonyító erejű
magánokiratban nyilatkozik legalább 2 gyermek vállalásáról. A támogatás összege a telek
vételárának 20 %-a, de legfeljebb 800.000,- Ft. a támogatásra az a személy jogosult, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 800%-át (228.000,- Ft) és a család tagjai összesen legfeljebb 1
lakóingatlannal rendelkeznek.
Egyszeri vissza nem térítendő támogatás
2016-2017. év között
Év

Családok száma

Folyósított összeg Ft

Maximális támogatás e
Ft

2016
2017

3
3

1.973.800
1.968.400

800
800

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tervei között a szociális bérlakások
számának növelésének átgondolása mellett a lakhatáshoz segítés szempontjainak és
feltételrendszerének kidolgozása a cél.
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f) eladósodottság
A gazdasági válság nem kímélte Békéscsaba Megyei Jogú Város lakosságát sem. Egyre
többen kerülnek nehéz helyzetbe, egyre több család lehetetlenedik el a jelzáloghitel, a rezsi
költségek fizetése tekintetében. Magyarország Kormányának célja, hogy az Otthonvédelmi
Akciótervvel gondoskodjon a bajba jutott, hitelüket fizetni nem tudó rászorulókról.
Az Otthonvédelmi Akcióterv (a továbbiakban: Akcióterv) keretein belül létrehozott Nemzeti
Eszközkezelő (a továbbiakban: Eszközkezelő) feladata egy olyan program működtetése,
amely a jelzáloghitel-törlesztés miatt súlyosan eladósodott, a gazdasági válság miatt
kiszolgáltatott helyzetbe került családok lakhatását képes legyen hosszú távon biztosítani. Az
Eszközkezelő a hiteladósok ingatlanát az állam javára megvásárolja, egyben biztosítja a bérlés
lehetőségét. A társaság küldetése a fentiekkel összhangban az otthonok és a családok
védelme, a gazdasági válság hatásainak tompítása. Az Eszközkezelő programja azoknak a
hiteladósoknak nyújt segítséget, akik teljesítik a törvényi feltételeket. A NET programhoz
csatlakozást mind a deviza, mind a forint alapú jelzálogkölcsön-szerződéssel rendelkező
hiteladósok kezdeményezhetik, függetlenül attól, hogy a kölcsön lakásvásárlásra irányult vagy
éppen szabad felhasználású volt. A díjmentes ügyintézés helyszíne minden esetben a hitelező
bankfiókja. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. az ingatlant csak abban az esetben vásárolja meg,
ha a hitelező az adásvételhez hozzájárult.
A NET program a Kormány Otthonvédelmi Akciótervével összhangban a leginkább rászoruló
hiteladósokon segít. A program a három szereplő – hiteladós, hitelező és a Magyar Állam –
közös áldozatvállalásán alapul. Ennek keretében:
- a hiteladós lemond az ingatlan tulajdonjogáról, és bérlőként otthonában maradhat,
- a Magyar Állam megvásárolja a felajánlott ingatlant és
- a hitelező elengedi a hiteladós fennmaradó tartozását.
A Magyar Állam nevében az Eszközkezelő Zrt. minden olyan ingatlant megvásárol, amelynek
eladásához a hitelező pénzügyi intézmények hozzájárultak. A Nemzeti Eszközkezelő ennek
érdekében felveszi a kapcsolatot a hiteladóssal, időpontot egyeztet vele, hogy a lakóingatlant
leltárba vegye, valamint, hogy megkössék az adásvételi szerződést és bérleti szerződést.
Ennek eredményeként a korábbi hiteladós – mint bérlő – is az otthonában maradhat.
Bérlőként az Eszközkezelőtől határozatlan időtartamra bérli az ingatlant, amelynek
használatáért havi bérleti díjat fizet.
A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott
települési támogatás, adósságcsökkentési támogatás
Az önkormányzat adósságcsökkentési támogatásban részesíti azt a családot vagy személyt
 akinek az adóssága meghaladja az 50.000,- Ft-ot, és a Szociális rendeletben
meghatározott adósságtípusok valamelyikénél fennálló tartozása legalább három havi
vagy a közüzemidíj-tartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták;
 akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át;
 aki a (3) bekezdésében elismert lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik;
 aki vállalja a kezelt adósság legalább 25 %-ának megfelelő összegű önrész
megfizetését egy összegben vagy az adósságkövetelés jogosultjával kötött szerződés
alapján legfeljebb 12 havi részletben, és
 aki vállalja az adósságkezelési tanácsadóval való együttműködést, amelyben az
adósságkezelési megállapodásban foglalt módon részt vesz.
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Az adósságcsökkentési támogatás a következő adósságtípusokra terjed ki:
 önkormányzati lakbérhátralék;
 víz- és csatornahasználatidíj-tartozás;
 áramdíjtartozás;
 gázdíjtartozás;
 lakásszövetkezeti díjhátralék;
 társasházi közösköltség-hátralék, fűtésdíjhátralék;
 szemétszállításidíj-tartozás.
A komfortfokozatra tekintet nélkül elismerhető lakásméret az egy háztartásban élők számához
viszonyítva a következő:
legfeljebb 68 m2
legfeljebb 80 m2
legfeljebb 90 m2

1-2 fő
3-4 fő
5 vagy több fő

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály

Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósság 75 %-át és összege
legfeljebb 200.000,- Ft.
Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása az önrész megfizetésével azonos ütemezésben
vagy egy összegben történik, amennyiben a jogosult az önrész megfizetését egy összegben
vállalja. Az egyösszegű adósságcsökkentési támogatás esetén a támogatás folyósítására az
önrész megfizetését és annak igazolását követően kerülhet sor.
Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy a támogatás időtartama alatt kérelemre - lakhatási támogatásra is jogosult.
A támogatás iránti kérelem folyamatosan benyújtható.
Adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell
téríteni, ha a jogosult
 az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,
 az általa vállalt adósságtörlesztés két havi részletét nem teljesíti, vagy
 az adósságcsökkentési támogatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének két hónapig nem tesz eleget.
Az adósságcsökkentési támogatás kötelezettségszegés következtében történő megszüntetéstől
számított 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságcsökkentési támogatás
megállapításától számított 24 hónapon belül nem részesülhet ismét adósságcsökkentési
támogatásban.
Adósságcsökkentési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy adósságkezelési tanácsadásban
részesül.
Az adósságkezelési tanácsadás a Családsegítő Központ keretében működik.
Az adós az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem benyújtásától kezdődően köteles
együttműködni a tanácsadóval, az adósság rendezésének feltételeiről köteles adósságkezelési
megállapodást kötni és azt betartani, illetve köteles az adósságkezelési tanácsadáson havonta
legalább egy alkalommal személyesen részt venni. Az önkormányzat - a tanácsadó javaslatát
figyelembe véve - határozattal dönt az adósságcsökkentési támogatásra való jogosultságról.
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Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása

Békéscsaba közigazgatási területén több mint 1000 lakható tanya van. 2012. évben
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a Vidékfejlesztési
Minisztérium által az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése
érdekében kiírt pályázatán sikeresen szerepelt. Ennek eredményeként a Csabagyöngye
Kulturális Központ szakmai koordinálásában tanyafejlesztési programot dolgoznak ki a
szakemberek a békéscsabai kistérségben.
A lakosság véleményének megismerésére tanyafórumot szerveztek és várták az érintett
lakosság véleményét, ötleteit. A készülő program elsősorban a külterületen élők által
tapasztalt problémákra igyekszik reagálni és megoldási lehetőséget találni. A békéscsabai
kistérségben a projekt négy települést (Békéscsaba, Telekgerendás, Kétsoprony és
Szabadkígyós) és 1700 lakott tanyát érintett. A mintegy 4200 tanyán élő ember közül 3000
lakos volt csabai.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletének
tájékoztatása szerint Békéscsaba 19.395 hektáros területéből 16.118 hektár külterületen
található. A tanyák száma a megszűnés vagy belterületbe vonás okán is csökkent. Gyakran
előfordul, hogy a tanya lakatlanná válik, miután kihalnak belőle a lakók. Ma Békéscsaba
közigazgatási területén lakott tanyák mintegy 5%-a veszélyeztetett lakhatást biztosít, így
folyamatos ellenőrzést igényel. Ezen felül a tanyák szintén 5%-ában olyan tanyai háztartás
van, amelyre napi rendszerességgel figyelni kell (nincs tüzelőjük, élelmiszerük,
hozzátartozójuk, tartósan betegek, stb.).
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békéscsabai Rendőrkapitányság közös
akciójaként 1998-ban kezdődött el a „tanyaprogram”, amelynek elsődleges célja az idős
védtelen emberek rendszeres ellenőrzése, problémák feltárása és indokolt esetben a szükséges
intézkedések megtétele. A rendőrséggel történő közös járőrszolgálata napi rendszerességgel
működik. Minden év július 1-jétől szeptember végéig a betakarítási időszak végéig rendszeres
az éjszakai szolgálat a mezőőr, rendőrjárőr és közterület-felügyelővel közösen.
A külterületi dűlőutak hossza 460 km. Az utak folyamatos karbantartást igényelnek, amit a
törmelékek odahordásával, illetve az önkormányzat közfoglalkoztatottai által gyártott
járdalapok elhelyezésével lehet javítani. Rendszeresen visszatérő feladat a dűlőutak mentén
található illegális hulladéklerakó helyek felszámolása.
Békéscsaba külterületén tanyák sérelmére, illetve a tanyákon élők sérelmére kiemelten súlyos
bűncselekményeket az elmúlt években nem követtek el.
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A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában
működik a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ. A Magyarországi
Evangélikus Egyház a fenntartója a Békéscsaba Evangélikus Szeretetszolgálatnak. Mindkét
intézmény működtet tanyagondnoki szolgálatot.
A tanyagondnoki szolgálat célja a biztonság megteremtése, a közlekedési és egyéb települési
hátrányok csökkentése. A külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek
intézmény hiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való
hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítésének
segítése.
Tanyagondnoki szolgáltatás Békéscsaba Megyei Jogú Városban 2017. évben
A szolgáltató intézmény neve

Ellátott településrész

Ellátottak száma

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Intézmény 5600 Békéscsaba, Ady E. u. 30-34.

Békéscsaba (Nagy-rét)

67 fő

Békéscsaba Evangélikus Szeretetszolgálat
Békéscsaba, Berényi út 125.

Békéscsaba (Kis-rét)

44 fő

Békéscsaba Evangélikus Szeretetszolgálat
Békéscsaba, Berényi út 125.

Békéscsaba (Felsőnyomás)

48 fő

Összesen:

159 fő

Forrás: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ, Békéscsaba Evangélikus
Szeretetszolgálat

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásai:
a) napi egyszeri meleg étel házhozszállítása,
b) házi segítségnyújtásban való közreműködés keretében a házi gondozó lakásra
történő szállítása, bevásárlás illetve segítségnyújtás bevásárlásnál,
c) egészségügyi intézménybe szállítás,
d) gyógyszer kiváltás, gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás biztosítása,
e) óvodás, iskolás gyermekek szállítása az óvodába, iskolába, egészségügyi
intézménybe, közösségi programokra stb.
A tanyagondnoki szolgáltatást a szolgáltató intézménynél lehet igényelni. A szolgáltatás
igénybe vétele önkéntes. A szolgáltatás működési engedélyben meghatározott területeken
nyújtható. Békéscsabán 2009. évben indult a szolgáltatás a Nagy-réten élő külterületi lakosok
számára. Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat 2012. évtől, illetve 2013 decemberétől
nyújtja a tanyagondnoki szolgáltatást Békéscsaba-Kisrét területén.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás, amelyet a
tanyákon élő idős emberek is igénybe vesznek.
Békéscsaba Megyei Jogú Város lakosságának jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait
jelenleg a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (Békés, Farkas Gyula u.
2.. a továbbiakban: Szolgáltató) látja el, illetve koordinálja. Az intézmény által ellátott
békéscsabai lakosok száma 105 fő. Az intézményi térítési díj összege szociális rászorultság
esetén 30,- Ft/nap, szociálisan nem rászoruló ellátott esetén 60,- Ft/nap. 2017. évben 33
szolgáltatás szűnt meg.
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás megszűnésének okai
2017. évben Békéscsabán
Megszűnés oka
Érintettek száma
- elhalálozás
10 fő
- idősotthonba költözés
11 fő
- saját kérésre történt megszűnés
11 fő
- gyermekéhez költözés
1 fő
Összesen:
33 fő
Forrás: Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

Az ellátás igénybevételére vonatkozó eljárási szempontok megfelelnek a hatályos
jogszabályoknak.
A
kérelemnyomtatvány
elérhető
az
intézmény
honlapján
(www.hajnalotthon.hu/index.php/letoltesek), illetve telefonos megkeresés esetén postázásra
kerül. A várakozási idő kb. egy hónap. A készülékek száma megegyezik az ellátottak
számával (105). Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Békéscsabán
Helpbox típusú készülékekkel dolgozik. Ez a műszaki rendszer alkalmas az események
dokumentálására, az önellenőrzésre, a szociális gondozó helyszínre érkezésének nyugtázására,
valamint a kétirányú kommunikációra. A szolgáltatás igénybevevőnél elhelyezett segélyhívó
készülék jelzőgombja testen viselhető, ütés- és cseppálló.
Békéscsaba Megyei Jogú Városban az elmúlt évek fejlesztéseinek is köszönhetően viszonylag
magas a közműszolgáltatásba bekötött lakásos száma. A közműves vízellátásba bekapcsolt
lakás, üdülő olyan lakás, üdülő, amelynek a közműhálózatba való bekötése a telekhatáron
belül megtörtént, illetve a közműves vízvétel lakáson belüli kifolyóval biztosított. A KSH
adatai szerint Békéscsabán a lakott lakások mintegy 94 %-a rendelkezik vezetékes ivóvíz
vételi lehetőséggel. A közműves csatornahálózatba bekapcsolt lakás, üdülő a közüzemi,
illetve közüzemi jellegű szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás, üdülő. Ennek aránya a
2007. évi 50 %-os értékről 10 év alatt majdnem 90 %-os szintre emelkedett Békéscsabán,
amit az alábbi táblázat, mutat be.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Félkomfortos az a lakás, üdülő, amely legalább egy 12 m2-t meghaladó alapterületű
lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá fürdőhelyiséggel vagy vízöblítéses WC-vel,
villannyal, vízellátással és egyedi fűtési móddal rendelkezik. Komfort nélküli az a lakás,
üdülő, amely legalább egy 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel,
valamint egyedi fűtési móddal rendelkezik. A komfortfokozatok egyikébe sem sorolható
lakások a szükség- és egyéb lakások. A népszámlálás adatai alapján a lakott lakáson belüli
komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a Békéscsabai Járásban a legkisebb.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Békéscsaba Megyei Jogú Város helyi autóbuszos közösségi közlekedését közszolgáltatási
szerződés keretében a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: DAKK Zrt.)
látja el jelenleg kijelölés útján. A helyi közösségi közlekedési szolgáltatás kiterjed a város
teljes területére, a külső lakóterületekre, és Békéscsaba közigazgatási határán belüli - a
városhoz szorosan kötődő - agglomerációs kistelepülésekre is (Gerla, Fényes, Mezőmegyer).
A DAKK Zrt. 2017. évi beszámolója alapján a vállalat 17 db busz látta el a helyi közösségi
közlekedést. Békéscsabán a helyi járatok 55,3 km városi úthálózaton közlekedtek, az összes
futásteljesítmény egy év alatt 1.098.600 km volt. A vonalhálózat jelenlegi kialakítása
illeszkedik a város szerkezetéhez, megfelelő lefedettséget biztosít.
Jellemző, hogy - a városon belüli utazások esetében - az autóbuszt igénybe vevők részarányán
belül a kedvezményeket igénybe vevők aránya igen magas (diákok, nyugdíjasok). A DAKK
Zrt. nyilvántartása szerint a statisztikai utas szám 2017. évben 5.368.000 fő volt.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/ szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz
való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
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A 2011-es népszámlálási adatok alapján:
 szegregátumként került megjelölésre a Lenkey utca - József utca - Zrínyi utca Berényi út által határolt városrészi terület,
 szegregációval veszélyeztetett területként került megjelölésre a Franklin utca északi
oldala, az Illyés Gyula utcától az Ibolya utcáig.
Szegregált terület a szegregációs mutató alapján az a terület, ahol a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül értéke az érintett területen 35% feletti és a területen élő népesség száma
eléri az 50 főt.
Szegregált terület Békéscsaba Megyei Jogú Városban
a 2011-es népszámlálás adatai alapján – térkép

Forrás: KSH

A szegregált terület a Berényi út mente városrészen belül a Berényi út – Lenkey utca – József
utca – Zrínyi utca által határolt terület.
A terület a városközponttól északra elterülő kertvárosi részben található. A városközpontban
helyezkednek el az oktatási, az egészségügyi, a kulturális és igazgatási intézmények. Ezek
megközelíthetősége elsődlegesen a Berényi úton és annak folytatásaként a Baross utcán
történik.
A városközpont felé a Berényi út páros oldalán pályázati forrásból kiépül a kerékpárút a
városközpont felé. A terület a városi átlaghoz képest kevésbé jó minőségű utakkal
rendelkezik. A Berényi úton közlekedő helyi járatok biztosítják a közösségi közlekedést a
városközpont, a vasútállomás és a mellette lévő autóbusz pályaudvar felé is. .A
tömegközlekedésen kívül igen nagy szerepe van Békéscsabán a kerékpárutaknak. A járdák
minősége megfelelő a mellékutcákban, de a Berényi úton a páratlan oldalon (Lenkey utca Békési út közötti szakasz) a szegregátumból a városközpont felé vezető járda rossz minőségű,
balesetveszélyes.
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A szegregátumban nem önkormányzati tulajdonú, kertes házak találhatóak. A KSH által
lehatárolt területen a 2011-es népszámlálási adatok alapján a lakásállomány 24 db, ebből
alacsony komfort fokozatú lakás 5 db. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások
aránya a lakott lakásokon belül 15%, azaz 3-4 db. Egyszobás lakás 1 db. A szegregátum
kertvárosi jellegű, a laza beépítettségű, többségében egyszintes kertes családi házak alkotják.
A járdák minősége megfelelő a mellékutcákban, de a Berényi úton lévő járda rossz minőségű,
balesetveszélyes.
Békéscsaba, Berényi úti kertvárosi övezet társadalmi és lakásállomány mutatói
Lakónépesség száma (fő)
1 416
Lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya
13,3%
Lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya
56,4%
Lakónépességen belül a 60 év felettiek aránya
30,3%
Munkanélküliek aránya az aktív korúakon belül
10,51%
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
45,9%
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
15,3%
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
13,2%
arányában
Lakásállomány (db)
620
Lakott lakások száma (db)
547
Lakott lakások aránya
88,2%
Nem lakott lakások aránya
11,8%
Alacsony komfortfokozatú lakások aránya
10,6%
Forrás: KSH Népszámlálás 2011

A Berényi út menti városrészben a lakóépület állomány rossz minősége is megfigyelhető, ez
azonban nem igaz (egy-két kivétellel) a szegregátumra. Itt beavatkozásként lakófunkciós
tevékenységek nem indokoltak, mivel nem ezek a tényezők okozzák a terület hátrányos
helyzetét. A terület közművekkel való ellátottsága teljeskörű. Kellemes, élhető városi épített
környezet, megfelelő zöldfelületi arány jellemzi a területet. Az életminőség szempontjából
viszont fontos megjegyezni, hogy a környéken nincs megfelelő közösségi tér, amely
kialakítása - pályázati forrásból - jelenleg van folyamatban.
Szokásosan a fiatalabb családok nem költöznek el a megszokott lakókörnyezetből, hanem a
szülői ház közelében telepednek le. Így természetes úton koncentrálódnak az alacsony
státuszú emberek ebben a térségben.
A szegregátumhoz tartozó városrész közintézményekkel való ellátottsága elfogadható, de
túlságosan a keleti oldalra koncentrálódik (1 óvoda, 2 általános és 1 háziorvosi rendelő), a
kereskedelmi szolgáltatások erősen hiányosak, ugyanakkor a terület közművekkel való
ellátottsága teljes körű.
A Békéscsaba, Berényi úti városrész intézményi és kereskedelmi ellátottsága (2014)
Óvodai férőhelyek száma
180
Óvodába beíratottak száma
120
Általános iskolai férőhelyek száma
490
Általános iskolába beíratottak száma
324
Középiskolák száma
0
Kereskedelmi egységek száma
123
Forrás: Békéscsaba MJV ITS
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b) telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya)

A Lenkey utca- József utca- Zrínyi utca- Berényi út által körülhatárolt blokkban a 2011.
népszámlálási adatok alapján 52 fő él, jelentős számú roma család. A vizsgált időszakban a
lakónépességen belül 0-14 évesek száma 11 fő, 15-59 évesek száma 21 fő és a 60 felettiek
száma 20 fő. Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezik 9 fő és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezik 14 fő.
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők száma az aktív korúakon belül 7 fő. A szegregátumban a felsőfokú
végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 18,9%, ami alig marad el a
békéscsabai városi értéktől.
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 82,7%, amely nagyon
magas a városi viszonyokhoz képest. Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
19,2%, amely messze elmarad a város viszonylatában lévő 56,9%-tól. A városrészben
alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatott 33,3%, mely valamivel
rosszabb, mint a városi szintű arány.
A szegregátumhoz közel lévő két óvodába (Lenkey utcai Óvoda és Hajnal utcai Óvoda) jár a
hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű a gyermek 8,4 %-a. A Békéscsabai
Szent László Utcai Általános Iskola, szintén a szegregátum közelében helyezkedik el, itt van
jogviszonyban a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű a gyermek 16,4
%-a.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai

A hatályos meghatározás alapján szegregációval veszélyeztetett terület ahol a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül értéke az érintett területen30% feletti, de nem
éri el a 35%-ot és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt.
A szegregációval veszélyeztetett terület a Jamina városrészen belül a Franklin utca északi
oldala az Illyés Gyula utcától az Ibolya utcáig.
Szegregációval veszélyeztetett terület Békéscsaba Megyei Jogú Városban a 2011-es
népszámlálás adatai alapján – térkép

Forrás: KSH
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A szegregációval veszélyeztetett terület önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások
találhatóak. A KSH által lehatárolt területen a 2011-es népszámlálási adatok alapján a
lakásállomány 39 db, ebből alacsony komfort fokozatú lakás nincs, sem komfort nélküli,
félkomfortos és szükséglakás. Egyszobás lakás 8 db. Itt fontos megjegyezni, hogy a KSH által
közölt 39 db lakásállománnyal szemben a valóságban 40 db bérlakás található a területen. Az
eltérés oka vélhetően abban lehet, hogy a felmérés során voltak nem lakott lakások.
A szegregációval veszélyeztetett terület kertvárosias lakóterület (zártsorú) jellegű, 4db
kétszintes tömb alkotja. A lakások egy vagy kétszintesek. Az épületek korábban energetikai
felújításon estek át. Az épület teljes felújítása nem valósult meg. Az életminőség javítása és
felzárkóztatás szempontjából további lakófunkciós beruházások szükségesek.
A terület közművekkel való ellátottsága teljes körű. Kellemes, élhető városi épített környezet,
megfelelő zöldfelületi arány jellemzi.
A Jaminai városrészben az oktatási infrastruktúra megfelelő, helyileg a városrész két pontján
csoportosul, a férőhelyek fele-fele található az egyes egységekben.
Kereskedelmi ellátottsága a lakosságszámhoz mérten kielégítő, habár területi megoszlása
egyenlőtlen.
A városrész intézményi és kereskedelmi ellátottsága (2014)
Óvodai férőhelyek száma
420
Óvodába beíratottak száma
315
Általános iskolai férőhelyek száma
896
Általános iskolába beíratottak száma
595
Középiskolák száma
0
Kereskedelmi egységek száma
231
Forrás: Békéscsaba MJV ITS

Az életminőség szempontjából fontos megjegyezni, hogy a szegregációval veszélyeztetett
terület környékén a közösségi ház jól működik a Jamina városrészben.
A szegregációval veszélyeztetett terület jövőképére a szegregációs folyamat állandósulása
valószínűsíthető, amennyiben az itt élők életmódjában nem történik változás: az alacsony,
nem elégséges végzettség, képzettség miatt nehéz az elhelyezkedés, ez kihat az anyagi,
szociális helyzetre is. Mindezeken túlmenően olyan infrastrukturális fejlesztések (pl.:
kerékpáros közlekedés fejlesztése) szükségesek, melyek segítik a munkavégzéshez a
szolgáltatásokhoz illetve intézményekhez való hozzáférést. A szegregációval veszélyeztetett
terület felszámolása:
 nem lehetséges mert a Franklin utcai szociális bérlakások energetikai felújítása
ugyanis (DAOP-5.1.1-12-2013-0004) pályázati forrásból valósult meg, és
jelenleg is fenntartási kötelezettség terheli.
 és nem is indokolt, mert az épületek minősége nem teszi szükségessé azok
elbontását.
A szegregációval veszélyeztetett terület megszűntetésének lehetséges módja a szociális
városrehabilitáció.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 381/2017. (IX. 28.) sz. közgy.
határozatában döntött a TOP 6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi
területeinek rehabilitációja” pályázat benyújtásáról. A program keretében a szegregátum és a
szegregációval veszélyeztetett területek hátrányainak kompenzálásaként Békéscsabán a
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Franklin utcai 40 bérlakás korszerűsítésére, az ellátások elérhetőségének javítására
kerékpárforgalmi létesítmények, közösségi ház, közösségi terek kialakítására kerül sor.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Békéscsaba Megyei Jogú Város lakosainak egyenlő esélyük van az egészségügyi és szociális
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. A szolgáltatások nemtől, kortól, származástól és
minden egyéb tulajdonságtól függetlenül igénybe vehetők, így külön kimutatás jelen
célcsoport tekintetében nem áll rendelkezésre.
Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki
egészséghez. Ezen jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől
mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés
biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a
rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti
elő.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja alapján a helyi önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi
alapellátásról való gondoskodás. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás
körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról,
az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
a védőnői ellátásról, és az iskola-egészségügyi ellátásról.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdése alapján a települési
önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik a
köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, biztosítja a 73. § (1) bekezdése
szerinti külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtását, folyamatosan
figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek
esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések
meghozatalát.
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az
önkormányzat biztosítja. A Szoctv. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a
szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. Szociális alapszolgáltatások:
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai
szociális munka, nappali ellátás. Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások:
az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény.
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve
gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó
ellátások igénylése és biztosítása, a betegségmegelőző programokban és szűrővizsgálatokon
való részvétel, a gyógyító-megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek
használata, az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során. Az egyenlő bánásmódhoz
való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények használatának, az
ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó
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gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való
részvétel jogát.
A XXI. században az európai országok gazdasági, társadalmi fejlődésének lényeges
előfeltétele az lesz, hogy az állami szervek és közösségek képesek–e társadalmi
méretekben elérni azt a szemléletváltást, amelynek célja az egyén és a közösségek
megnövekedett szerepvállalása a saját és a közösségek egészségének fejlesztése és
megtartása érdekében.
A védőnői ellátás szempontjából Békéscsaba Megyei Jogú Város csökkenő 18 év alatti
gyermeklétszámának köszönhetően az egy védőnőre jutó ellátottak száma az iskolavédőnői
körzetekben csökkent, a területi védőnői körzetek esetében átmenetileg növekedett (a 2017.
évi és 2018. évi születésszámok emelkedése miatt), de a kisgyermekek életkori fejlettségének
és a veszélyeztetettségek kiszűrésének ellenőrzése így is szakszerűen kivitelezhető.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az egészségügyi állapot javulása, vagy romlása gyakran olyan társadalmi, gazdasági
folyamatokkal függ össze, amelyek közvetlenül nem az egészség változását célozzák. Ilyen
például a gazdasági növekedés, az életviszonyok esetleges kedvező változása, a jövedelmek
pozitív alakulása, amelyek együttesen hozzájárulhatnak az utóbbi évek halálozási mutatóinak
lassú javulásához. A jó egészség elsősorban nem az egészségügyi ellátás minőségén múlik.
Az egészségügy fő feladata a gyógyítás és a megelőzés. Egészségi állapotunkat elsődlegesen
mindennapi döntéseink, közvetlen környezetünk, a család, az iskola, a munkahely, a lakóhely
határozzák meg.
Az egészségügyi alapellátás keretében Békéscsabán 25 felnőtteket ellátó háziorvos, 11
gyermekorvos, valamint 19 fogorvos praktizál. Az alapellátást végző háziorvosok és
fogorvosok mindannyian vállalkozóként végzik tevékenységüket. Az iskola-egészségügyi
ellátást a vállalkozó gyermek háziorvosok látják el részmunkaidőben.
A háziorvosok, fogorvosok többségében a saját tulajdonukban lévő orvosi rendelőben
rendelnek. Az önkormányzat tulajdonában lévő két nagyobb épületegység közül a Jaminai
(Kolozsvári u. 33.) rendelő épületében 6 háziorvos, 3 fogorvos és 1 házi gyermekorvos, a
Kazinczy utcai (Kazinczy u. 6/1.) rendelőben 4 felnőtt háziorvos rendel. A gerlai (Wenckheim
Károly tér 10.) orvosi rendelő szintén az önkormányzat tulajdonában áll, itt 1 felnőtt
háziorvos és 1 házi gyermekorvos rendel. Váltórendelés nincs a városban, így teljesül az „egy
orvos egy rendelő” elv.
Házi orvosi és házi gyermekorvosi ellátás Békéscsaba Megyei Jogú Városban 2018. évben
év
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett
háziorvosi szolgálatok
száma
0
0
0
0
0
0

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
26
26
26
26
26
25
Forrás: helyi adatgyűjtés
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Házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
11
11
11
11
11
11

Békéscsaba Megyei Jogú Városban a felnőtt és a gyermek körzetek orvosi rendelőinek az
elhelyezkedése az ellátottság szempontjából megfelelő, az egyes nagyobb városrészek
egészségügyi szempontból való ellátása kiválóan megoldott.
A békéscsabaiak egészségügyi helyzetének javítása és a lakosok vizsgálatokon való
részvételének növelése érdekében kiemelt feladat a szűrési, megelőzési feladatok szervezése
az itt élők számára. A városi egészségfejlesztési munkaterv keretében megvalósított
programok megismertetik a lakossággal a megelőzési, szűrési lehetőségeket, így a lakosok
először helyben, később pedig a szakellátás keretén belül kerülhetnek be az ellátórendszerbe.
Az iskolafogászati ellátást végző fogorvosok közül két fogorvos egy-egy oktatási intézmény
területén lévő - önkormányzati tulajdonú - rendelőben dolgozik.
A háziorvosi rendelők műszaki színvonala és felszereltsége alapvetően megfelel a törvényi
előírásoknak, azonban az épületek egy része felújításra szorul. A Kolozsvári u. 33. szám alatti
rendelőintézet felújítása megtörtént, az itt dolgozó egészségügyi szakdolgozók európai
színvonalú körülmények között végezhetik munkájukat. A városi tulajdonban lévő épületek
közül a legrosszabb állapotban a Gerla városrészben elhelyezkedő 1 felnőtt háziorvosi és 1
házi gyermekorvosi körzetet ellátó rendelők vannak. Szintén fontos műszaki probléma, hogy
az egészségügyi intézmények egy része nem teljes körűen akadálymentesített.
A Békéscsabai Járásban működik a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény
keretében megvalósuló pszichiátriai, klinikai pszichológiai járóbeteg szakellátás, amely a
jelenlegi heti 60 óraszámát most bővíti 90-re. A Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási
Intézmény Pszichológiai Tanácsadója 2004 óta társadalombiztosítás által finanszírozott
keretek között segíti a lakosság mentálhigiénés állapotának javítását. A Tanácsadó a
folyamatosan növekvő igénynek igyekszik megfelelni a lakosság pszichológiai ellátásának
biztosításával. A Tanácsadó tevékenysége keretében regisztrált betegforgalmi adatok,
valamint a lakosság mentálhigiénés állapotának romlása indokolttá tette a helyi szakellátásban
korábban ellátatlan gyermekpszichiátriai tevékenység ellátását. Korábban Békéscsaba
városban elégtelen volt a gyermekpszichiátriai ellátás, az ellátásra szoruló betegek zömét
Gyulára irányították, ezért Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kapacitásbővítési
kérelemmel fordult az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz, és a sikeres pályázatnak
köszönhetően 2018. május 1-től befogadásra került a gyermek- és ifjúságpszichiátriai
szakrendelés heti 30 órában (10 szakorvosi és 20 nem szakorvosi). Jelenleg a Tanácsadóban 3
pszichiáter szakorvos heti 10 pszichiátriai szakorvosi órát lát el. Az utóbbi 5 év adatai szerint
16518 ellátás (összesen 8868 pszichiátriai és 7650 klinikai pszichológiai ellátás) történt,
amelyből az OEP finanszírozott 14528 ellátást.
Pszichiátriai ellátások
Év

Pszichiátriai
ellátások

OEP felé
jelentett
ellátások
3720

OEP által
elfogadott
ellátások
3202

Az ellátások
finanszírozottsága

1777

Klinikai
Pszichológiai
ellátások
1943

2012
2013

1478

1458

2936

2651

90 %

2014

2009

1584

3593

2857

79 %

2015

1969

1341

3310

2905

87%

2016

1635

1324

2959

2913

98 %

Forrás: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény
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86 %

A 2015. évi részletes statisztika szerint az intézményben megjelenő 764 páciens 3310 esetben
kapott ellátást, azaz átlagosan 4,3 alkalommal jelent meg a rendeléseken. Közülük 268 fő volt,
akik 18 év alattiak, további életkori bontásban pedig 70 %-uk 14 év alatti volt (188 fő). A
jelenleg rendelkezésre álló összesen heti 60 órából 20 órát lehet a 18 év alattiakra fordítani, és
ezért a megnövekedett igények mellett a szűk kapacitásunk eredményezte sajnálatosan azt,
hogy 2016 áprilisában 50 gyermek volt „várólistán” (az átfutási idő 3-4 hónap). Azok
számára, akik az intézménynél a 2017. év elején januárban segítséget kértek, a felnőttek
esetében az előjegyzési idő kb. 3 hét, amíg a gyermekek esetében 3 hónap, ami pszichés
problémák esetén – az életkori sajátosságok mentén is nagyon hosszú. Az Egészségügyi
Alapellátási Intézményhez tartozó SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat adatai is jelzik a
mentálhigiénés segítség iránti igény növekedését.

Forrás: Pszichológiai Tanácsadó

A primer és szekunder prevenció tevékenységét leghatékonyabban a védőnői szolgálat és a
házi gyermekorvosi ellátás biztosítja. Békéscsabán az iskola-egészségügyi ellátásban
folyamatos az egészségmegőrző szűrőprogram, amelynek eredményeként a szülők a gyermek
alkatára vonatkozó jellemzőkön túl – magasság, hízásra való hajlam stb. – tanácsot kapnak a
helyes életmód kialakítására, választható sportágra, munkaterületre. Az átlagtól eltérő mérési
eredményt mutató tanulók ingyenesen speciális torna és gyógyúszás tanfolyamon vehetnek
részt.
A fogászati szűrést az iskola-egészségügyi feladatok között az iskola/ifjúsági fogorvosok
végzik. Az iskolafogászati rendelésen minden tanuló megjelenik szűrővizsgálaton.
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A városi ellátórendszer elemei mindenki számára hozzáférhetőek, egységes, egymásra épülő
szolgáltatásokat nyújt folyamatos és megbízható módon. Az ellátórendszer hatásosságát és
hatékonyságát eredményezi az is, hogy az egészségügyi, az oktatási- közművelődési-, sportés a foglalkoztatási intézmények, szervezetek a szakmai programjuk megvalósítása során
együttműködnek.
Békéscsaba Megyei Jogú Városban az egészségügyi alapellátásokhoz, szakellátáshoz való
hozzáférés a mélyszegénységben élők és a romák számára is egyaránt elérhető, biztosított.
Megjelenési arányukról külön kimutatás nem áll rendelkezésre.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez)
való hozzáférés

A kisgyermekkori kötelező szűrővizsgálatokat a kötelező egészségbiztosítás keretében
igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet
(a továbbiakban: NM Rendelet) szabályozza.
Az NM Rendelet 1. melléklete alapján az alábbi szűrővizsgálatok végezhetők 0 és 18 éves
kor között:
Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok
1. 0–4 napos életkorban:
a) teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendellenességek szűrésére,
b) testtömeg, testhossz, fejkörfogat mérése és a hazai standardok szerinti értékelése,
c) ideggyógyászati vizsgálat,
d) csípőficam szűrése,
e) érzékszervek működésének vizsgálata:
ea) hallás objektív vizsgálata,
eb) látás vizsgálata,
f) veleszületett anyagcsere-betegségek:
fa) galactosaemia (összgalaktóz-szint és Gal-1-PUT), hypothyreosis, biotinidáz hiány,
fb) tömegspektográfiás vizsgálattal, egy vizsgálati mintából: jávorfaszörp betegség (MSUD),
tyrosinaemia I, II, citrullinaemia I (argininosuccinát synthase hiány, ASS), arginosuccinic
aciduria (arginosuccinát lyase hiány, ASL), homocystinuria, rövid-láncú acyl-CoA
dehydrogenase hiány (SCAD), közép-láncú acyl-CoA dehydrogenase hiány (MCAD), hosszúláncú hydroxi-acyl-CoA dehydrogenase hiány (LCHAD), nagyon hosszú-láncú acyl-CoA
dehydrogenase hiány (VLCAD), Carnitin-palmytoil transferase hiány (CPT-I, II), Carnitin
transzport zavara (CT), multiplex acyl-CoA dehydrogenase defectus (glutársav aciduria GA
II), beta-ketothiolase (oxothiolase) hiány, glutársav aciduria I (GAI), isovaleriánsav acidaemia
(IVA), metilmalonsav acidaemia (MMA), propionsav acidaemia (PA), 3-hydroxi-3metilglutaryl-(HMG-)-CoA lyase, methylcrotonyl CoA karboxylase hiány (MCC) multiplex
carboxylase hiány, phenylketonuria
újszülöttkori szűrése.
2. Újszülött hazaadását követő első vizsgálat esetén, valamint 1, 2, 3, 4, 6 és 9 hónapos
életkorban:
a) teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendellenességek szűrésére,
b) mozgásszervi vizsgálat, csípőficam szűrése 4 hónapos korig,
c) idegrendszer vizsgálata,
d) rejtettheréjűség vizsgálata,
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e) adaptáció, gondolkodás, preverbalis képességek, kommunikáció, szocializáció, testi
fejlődés és motoros képességek (nagymozgások, finommozgások/manipuláció) vizsgálata,
f) érzékszervek, érzékelés, észlelés vizsgálata (látás, hallás),
g) testhossz, testtömeg, fejkörfogat mérése, a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése a hazai
standardok alapján,
h) rizikószűrés a hazaadást követően 1 hónapon belül és az életkörülményekben történő
egészségi, környezeti változás esetén.
3. 12 hónapos, szükség esetén 15 hónapos, 18 hónapos, 2 éves, szükség esetén 2,5 éves, 3
éves életkorban és ezt követően 6 éves életkorig évente:
a) teljes fizikális vizsgálat,
b) idegrendszer vizsgálata,
c) rejtettheréjűség vizsgálata 2 éves korig, herék vizsgálata évente,
d) testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerinti mérése), a fejlődés és tápláltsági
állapot értékelése hazai standardok alapján,
e) adaptáció, gondolkodás, preverbalis képességek, kommunikáció, szocializáció, testi
fejlődés és motoros képességek (nagymozgások, finommozgások/manipuláció) vizsgálata,
f) érzékszervek, érzékelés, észlelés vizsgálata (látás, hallás),
g) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc
rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis),
h) vérnyomás mérése 3–6 éves életkor között,
i) korai fogászati szűrés és gondozás,
j) rizikószűrés az életkörülményekben történő egészségi, környezeti változás esetén.
4. 6–18 év között kétévente:
a) teljes fizikális vizsgálat,
b) a kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele,
c) az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szükség esetén szakorvosi
vizsgálatra irányítása,
d) pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 4. évfolyamtól,
e) a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti
értékelése, a nemi fejlődés értékelése,
f) pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés, magatartásproblémák feltárása,
g) érzékszervek működésének vizsgálata a szakmai irányelveknek megfelelően, a színlátás
vizsgálata,
h) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerincrendellenességekre,
i) vérnyomásmérés,
j) fogászati szűrés és gondozás.
5. 16 éves korban (a szeptember 1-je és a következő év augusztus 31-e között 16. életévüket
betöltők)
a) teljes fizikális vizsgálat,
b) a kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján
veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szükség esetén szakorvosi vizsgálatra irányítása,
c) a tápláltsági állapot, a szív- és érrendszeri állapotfelmérés,
d) testmagasság, testtömeg mérése, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok
szerinti értékelése,
e) pszichés, motoros, mentális szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása,
f) érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás),
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g) mozgásszervek vizsgálata, különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerincrendellenességekre (tartáshiba, scoliosis),
h) vérnyomásmérés,
i) pajzsmirigy tapintásos vizsgálata.
A családi anamnézis, a teljes körű fizikális vizsgálat eredményei alapján, amennyiben a szakorvos
indokoltnak tartja, célzott vizsgálatok végzése szükséges.

A 0-6 éves életkorban végzett szűrővizsgálatokat a területi védőnők a körzet szerinti illetékes
házi gyermekorvossal együttműködve önálló védőnői tanácsadáson a tanácsadóban, a
gyermekorvos a rendelőjében végzik. Békéscsaba Megyei Jogú Városban a fenti
szűrővizsgálatokhoz való hozzáférés teljes mértékben megoldott. A védőnői szolgálat
munkatársai mind a körzeti, mind a nevelési-oktatási intézményekben folyó munka során
figyelemmel kísérik a gondozottakat. Veszélyeztetettség esetén a jelzőrendszer segítségével a
különböző szakterületek felé irányítással történik meg a gyermekek további nyomon követése.
Az életkorhoz kötött védőnői szűrővizsgálatokat a szülők jellemzően igénybe veszik, mert
egyrészt kötelező, másrészt a védőnők rugalmassága miatt az időpontokat egyeztetni lehet.
Az oktatási intézményekben a kötelező szűrővizsgálatok elvégzését az iskola-egészségügyi
ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szabályozza.
6-18 év között
Nevelési – oktatási intézményben történő szűrővizsgálatok:
2., 4., 6., 8., 10., 12., évfolyamokban
Orvos által végzett szűrések:

Védőnő által végzett szűrések:

Teljes fizikális vizsgálat

Testhossz, testtömeg mérése, a fejlődés és
tápláltsági állapot értékelése, hazai standarok
alapján

Kórelőzmény és családi anamnézis
ismételt felvétele

Pszichés, motoros, szociális fejlődés és
magatartásproblémák feltárása

Anamnézis alapján a veszélyeztetett
gyermekek kiszűrése, szükség esetén
szakorvosi ellátásra irányítása

Mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a láb
statikai problémákra és a gerinc rendellenességeire
(tartáshiba, scoliosis)

16 éves korban záró egészségügyi állapot
felmérés (a fent említettek kiegészítve
még tápláltsági állapot, szív- és
érrendszeri állapot felméréssel)

Érzékszervek működésének vizsgálata (látás,
kancsalság, hallás)
Színlátás vizsgálata 11 éves életkorban

Fogászati szűrés és gondozás
(iskolafogász )

Vérnyomás mérése
Pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 11 éves
életkorban
Életmódbeli rizikótényezők feltárása (dohányzás,
alkohol- és drogfogyasztás, szexuális aktivitás)

Forrás: Helyi adatgyűjtés
A népegészségügyi szűrőprogramon belül az emlőszűrés a 45-65 éves hölgylakosságot érinti.
A legfegyelmezettebb a 60-65 éves korosztály.
A Pszichológiai Tanácsadó együttműködve a dr. Baly Hermina Mentálhigiénés
Alapítvánnyal, évek óta részt vesz a városban központilag szervezett egészségnapokon, ill. a
71

for-profit szférában, a Linamar Hungary Zrt. családi-egészségnapjain is különböző
depresszió, stressz és konfliktuskezelési szűrésekkel.
2016.április 1 napjától új fejezet kezdődött Békés megye egészségügyi ellátásának életében,
megkezdte működését a Békés Megyei Központi Kórház. Az új intézmény két, több, mint 100
éves hagyománnyal rendelkező kórház összevonásával teljeskörű jogutódként hivatott
biztosítani a lakosság egészségügyi ellátását.
Az intézmény vezetése és munkatársai a jövőben is igyekeznek megőrizni az egykor Gyulán
működő Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház és a békéscsabai Dr. Réthy Pál Kórház
hagyományait és tisztelni elődeiket.
Az egyesülés során a békéscsabai Dr. Réthy Pál Kórház megyei státuszra emelkedett, a Békés
Megyei Pándy Kálmán Kórház pedig megerősítette megyei státuszát.
A Békés Megyei Központi Kórház Magyarország negyedik legnagyobb kórházaként, mintegy
300.000 lakos egészségügyi szakellátásáért felel. A közfinanszírozott fekvőbetegellátás
kapacitása 1978 ágy, a fekvő és járóbetegek ellátását mintegy 3000 munkatárs biztosítja.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat, Békéscsabai székhelyű jogelődje 1978-ban, immár negyven éve létesült
Békéscsabán, Egészségügyi Gyermekotthonként, és ettől kezdve fogadja azon súlyosan,
halmozottan sérült gyermekeket és fiatalokat, akiknek az ellátását családjuk nem tudja
biztosítani. A gyermekotthont kezdetektől fogva nem a kórházi szemlélet jellemezte, hanem
otthonos, családias módon történt a család pótlása, különösen nagy hangsúlyt helyezve a
súlyosan, halmozottan sérült ellátottak korai fejlesztése. A 80-as évek közepétől a fejlesztő
foglalkozások folyamatosan bővültek, szinten tartó, képességfejlesztő, munka előkészítő,
kommunikációfejlesztő, augmentatív kommunikáció és Bliss jelkép rendszer foglalkozások
kerültek bevezetésre. 1986-ban 20 férőhellyel a napközi otthon, majd 1989-ben újabb 20
férőhellyel habilitációs óvoda kezdte meg működését, így lehetőség adódott a békéscsabai
családban élő sérült gyermekek fogadására is. 1993-tól a közoktatási törvény hozott nagy
változást, biztosítva a súlyosan sérült gyermek számára a korai fejlesztést és a fejlesztő
felkészítést. Ebben az időszakban számos új terápia épült be lakók hétköznapjaiba. 1996-tól a
felnőtt lakók egy része munkatevékenységet is végez, kertészeti, parkgondozó, szőnyegszövő,
ajándéktárgy-készítő területeken. 2000-2002-ben címzett állami támogatással teljes épületrekonstrukcióra került sor, korszerű, minden igényt kielégítő környezetet, feltételeket
teremtve. 2002-ben több új szolgáltatással bővült az intézményi ellátás. Ekkor épült a két
lakóotthon és az intézményhez átkerült a gyulai csecsemőotthon megszűnésével a különleges
gyermekotthon is. 2001-2012-ig szociális módszertani intézményként biztosította a megyében
működő szociális intézmények részére a szakmai segítséget. 2004-től az országban úttörőként
vezették be a szociális ellátás területén az ISO 9001-2000 minőségirányítási rendszert,
amelyet azóta is működtetnek.
Az intézmény gyermekvédelmi feladatot ellátó jogelőd intézményei az állami
gondoskodásban élő gyermekek számára biztosítják az otthont nyújtó ellátást.
Békés megyében az első állami menhely árvák számára 115 éve létesült. A Békés megyei
nevelőszülői ellátás 95 éve kezdődött. Az intézmény az ellátási szükségletek szerint
működteti a nevelőszülői hálózatot, a gyermekotthonokat, a lakásotthonokat, továbbá
biztosítják az utógondozói ellátást. A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a
Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság javaslataival segíti a gyámhivatalokat, annak érdekében,
hogy a gyermek a számára legmegfelelőbb helyre kerülhessen. Az évek során folyamatosan
bővült a nevelőszülői hálózat, jelenleg az ellátottak 74%-a nevelkedhet családi környezetben,
nevelőszülői családban. 2016-tól az intézmény része a békéscsabai szenvedélybetegek ápoló72

gondozó otthona is, mely külön telephelyen látja el feladatait. Az intézmény közel ezer
rászorulóról gondoskodik 415 szakember munkájával.
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
37 évvel ezelőtt néhány lelkes mozgássérült ember a saját élettapasztalatára alapozva életre
hívta a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületét. Szándékaik szerint közösséget
akartak szervezni ebből az elszigeteltnek számító társadalmi csoportból. A közösség erejét, az
abban rejlő tudást, tapasztalatot használták, hogy egy olyan segítségnyújtási formát
alakítsanak ki, amely valódi válaszokat nyújt az életükben jelenlévő problémákra.
Az elmúlt 37 év sok és nagy értéket teremtő időszak volt, nem csak ennek a közösségnek,
hanem ezzel együtt a társadalom egésze számára.
Ma a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete egy 8.750 fős közösséget jelent, Békés
megye 65 településén elérhető hálózattal és egy kiterjedt szolgáltatási struktúrával. Az elmúlt
években munkahelyeket teremtettek a szervezeten belül nem csak fogyatékos emberek
számára, hanem az ép munkavállalóknak is.
Helyi szervezeteiknek köszönhetően az érintettek számára elérhető közelségbe tudják vinni a
mindennapi segítségnyújtás lehetőségét, közösségépítéssel, szociális ügyek intézésével,
tanácsadással, szabadidős programokkal és a helyi érdekvédelem végzésével. Kapcsolatot
építve az önkormányzattal, ellátórendszerrel, civil szervezetekkel képviselik a közösség
érdekeit. Egy jól működő hálózatot sikerült kialakítaniuk az elmúlt három évtizedben.
1998-ban megszületett a döntés, hogy a hagyományos tevékenységeiket kiegészítik
szolgáltatásokkal. A fogyatékos emberek helyzetének átfogó felmérését követően fogtak
hozzá a szolgáltatások megszervezéséhez. A gyermekek és fiatalok számára a
rehabilitációjukat segítő szolgáltatásokat hozták létre és támogattak anyagilag minden olyan
kezdeményezést, ami ezt a célt szolgálta. Eszközkölcsönzőt, szülő segítő szolgáltatásokat,
mentálhigiénés programokat alakítottak ki. Kezdeményezték a gyermekek, fiatalok integrált
óvodai nevelését, iskolai oktatását és a kialakításhoz jelentős anyagi támogatással járultak
hozzá. Az első személyi segítőket az egyesület biztosította öt éven keresztül az oktatási
intézményekbe a fenntartó önkormányzatok helyett. Klubok megszervezését kezdeményezték
fiataloknak és a családoknak is. Kialakították a Speciális Munkavállalói Irodát a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük elősegítésére. Az önálló életvitelt segítő szolgáltatásaink nagy
sikerrel kezdték meg működésüket. Jogsegély szolgáltatásunk számtalan nehéz helyzetben
nyújtott már segítséget.
A legnagyobb fordulópontot az jelentette az életükben, hogy hozzá kezdtek az intézmények
kialakításához. 15 intézményt hoztak létre az oktatás, egészségügy és a szociális alap- és
szakellátás területén. Egy átszervezést követően ezek ma három nagy intézményben, integrált
formában működnek. Új elemként beindult az óvoda és a felnőtt nappali intézményünk is.
Meglévő intézményeik: az Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat, a Csillag
Szociális Szolgáltató Központ Lakóotthon és Integrált Támogató Szolgáltatás, a Napraforgó
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és
Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, és a Napraforgó Központ Fogyatékosok Nappali
Intézménye.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kölcsey utcai iskolaépület átadásával
támogatta a feladat ellátását. A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete a Kölcsey
utcai szolgáltató központjában felavatták az új autista részleget, ami mérföldkő volt a
szervezet életében. A mozgáskorlátozottak mellett mára az értelmi fogyatékosok, látás- és
hallássérültek, Down-szindrómások és autisták is esélyt, lehetőséget kapnak az egyesületnek
köszönhetően.
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A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete ellátási szerződés alapján önkormányzati
támogatásban részesül, valamint pályázati támogatásokra is eredményesen pályázik.
Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférést biztosít az AUT-PONT Autista
Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány, valamint az Esély Pedagógiai Szakszolgálat is. Az
AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány 1999-ben alapított, békéscsabai
székhelyű közhasznú szervezet. Feladata a térségben élő autista gyermekek és családjuk
életvitelének közelítése egy természetes életformához. Az AUT-PONT Alapítvány arra
törekszik, hogy programjaival, kapcsolataival, naprakész információival, szolgáltatásaival e
sajátos helyzetben nevelkedő gyermekek, fiatalok, illetve családjuk életét könnyítse.
Az alapítvány szolgáltatásait az elmúlt időszakban 256 környékbeli érintett család vette
igénybe. A könnyű elérhetőségű, szabadidős és terápiás programok folyamatos
működtetéséhez szükséges forrásokat pályázati támogatások, valamint gazdálkodó
szervezetek és magánszemélyek adományai biztosítják. A szervezet székhelye a Békéscsabán,
a Kereki sikátor 11. számú ingatlanban található AUT-KÖZ-PONT. A saját tulajdonú 392 m2
alapterületű ingatlanrészben működik a programszervező és segítő központ.
Az AUT-KÖZ-PONT Fogyatékosok Nappali Intézményében 24 autizmussal, illetve
halmozott fogyatékossággal élő, felügyeletre szoruló személy szociális és mentális
támogatását biztosítjuk. Az AUT-KÖZ-PONT-ban 9 autizmussal élő, 16. életévét betöltött
fiatal szociális foglalkoztatásban vesz részt.
A TÁM-PONT Támogató Szolgálat 20 autizmussal élő személy számára nyújt
szolgáltatásokat.
Az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány ellátási szerződés alapján
önkormányzati támogatásban részesül, valamint pályázati támogatásokra is eredményesen
pályázik.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

A bölcsődei, óvodai gyermekétkeztetés biztosítása a települési önkormányzat feladata. Az
iskolai tanítási napokon a közigazgatási területén a települési önkormányzat biztosítja az
étkeztetést a Tankerületi Központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben. Az
egyházi fenntartású, magán és az egyéb állami fenntartású intézményben az adott fenntartó
feladata a gyermekek és tanulók étkeztetésének biztosítása. A gyermekétkeztetést biztosító
nevelési, oktatási intézmények kevesebb, mint felében van helyben (az adott településen)
működő főzőkonyha, a többiben csak tálalókonyha van. Országosan 9861 közétkeztető 4.525 főzőkonyha, 5.336 tálalókonyha - működik. Magyarországon több mint 1,6 millió
gyermek jár köznevelési intézménybe. A tanulók 82 százaléka veszi igénybe az iskolai
étkeztetést.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata döntése értelmében a Békéscsabai
Gyermekélelmezési Intézmény 2011 decemberében csatlakozott a Minta-Menza programhoz,
ami a 2011. augusztus 1-től hatályos az Országos Tisztifőorvosi Hivatal „Rendszeres étkezést
biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás egészségügyi ajánlás Közétkeztetők számára” ajánlásban meghatározott étkeztetési tevékenységet vár el a programhoz
csatlakozó intézményektől. A Minta-Menza programban csak minőségi alapanyagok
felhasználásával készült ételek kerülnek a gyerekek tányérjára. A program fő
célkitűzései, több hal, baromfihús, vadhús biztosítása, a tej, tejtermékek arányának
emelése mellett. A teljes kiőrlésű pékárukat, naponta friss zöldséget és gyümölcsöt kell
szerepeltetni az étrendben, elsősorban a helyben megtermelt alapanyagok
felhasználásával.
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A fentieken túl a program célja új ízek, alapanyagok megismertetése az étkezőkkel.
Ennek keretében a 2014 februárjától új alapanyagként megjelent a borjú, a birka, a vad
valamint a házinyúl. Az ételek elkészítéséhez korábban használt receptúrákat átdolgozta az
intézmény, megemelte korosztályonként a húsok, a zöldségek mennyiségét, gyakrabban
szerepeltek az étlapon zöldfőzelékek, ritkábban a burgonya, rizs és a száraztészta. A hal és a
több zöldség elfogadtatására új receptek készültek, amelyekről kikérte az intézmény az
étkezők véleményét.
A Minta-Menza program indulásakor a team elsősorban óvodákban, de általános iskolákban is
a szülői értekezletek alkalmával tájékoztatták a szülőket, pedagógusokat a program
egészségre gyakorolt hatásairól, valamint arról, hogy a reform étkezést kisgyermek korban
kell elkezdeni, amikor a gyerek még nem szokik hozzá a túl édes és sós ízekhez. A
tájékoztatások alkalmával elhangzott, hogy az új ízeket fokozatosan kell bevezetni és a só- és
cukortartalmat is fokozatosan kell csökkenteni. Az új, egészségesebb étkezést az óvodások és
a 7-10 éves alsó tagozatos általános iskolások fogadták a legrugalmasabban. A 11-14 éves
általános iskolai valamint a 15-18 éves középiskolai korosztály hiányolta a közkedvelt
száraztészta legalább heti kétszeri étlapon szerepeltetését.
A Minta-Menza program az egészséges táplálkozás alkalmazása során a fokozatosság elvét
követi.
Az intézmény jelenleg 8.910 fő részére főz ebédet, amiből
- 2.030 fő az óvodai létszám,
- 4300 adag az általános iskolai,
- 2.280 fő a középiskolai,
- 300 fő a szociális ellátott.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés

Az önkormányzati sporttevékenység magában foglalja a testnevelés és sportkultúra
valamennyi formáját, a gyermekek és felnőttek test kulturális, rekreációs és szabadidős
tevékenységétől, rendszeres testmozgásától a technikai és szellemi sportokon át a
versenysportig, beleértve a testnevelés, testedzés és az egészségmegőrzés minden kapcsolódó
területét.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a szabadidősportot (lakossági sportot)
programok szervezésével, rendezvények támogatásával, a létesítmények biztosításával,
valamint a szabadidősport események propagálásával tudja hatékonyan támogatni.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata – a jogszabályoknak megfelelően –
rendelkezik Sportkoncepcióval és sporttámogatási rendszerrel. A jelenleg hatályos
dokumentumot 2016-ban fogadta el a Közgyűlés, s 2020. december 31-ig érvényes.
Az önkormányzat által szervezett programok lebonyolítása az Oktatási, Közművelődési és
Sport Osztály szakmai irányításával történik, az anyagi forrást az önkormányzat
költségvetésében szereplő szakfeladat ellátására biztosított forrás adja.
A nagyobb szabadidősport-rendezvények egyesületi támogatása Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlése költségvetési rendeletében meghatározott, szakbizottsági
hatáskörben felosztható pénzeszközökből, pályáztatás vagy egyedi döntés alapján történik.
A létesítmények biztosítása a szabadidősport gyakorlására Békéscsaba Megyei Jogú Város
Közgyűlése költségvetési rendeletében a közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények
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fejlesztése során, illetve a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (az önkormányzati tulajdonban lévő
sportlétesítmények üzemeltetője) üzleti tervében jelenik meg.
A szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből, az egészség megőrzéséért,
helyreállításáért, a mozgás öröméért, időtöltésként végzett sporttevékenység, testedzés. A
jövőkutatók szerint a XXI. század gazdaságának, társadalmának egyik legdinamikusabban
fejlődő területe, stratégiai ágazata lesz a szabadidősport. Az állandó stressz, a mozgásszegény
életmód, az egészségtudat megjelenése e terület alapvető felértékelődéséhez vezet.
A sporttörvény az önként vállalható feladatok sorában meghatározza a helyi önkormányzatok
részére a szabadidősport feltételeinek fejlesztését, továbbá a nők és a családok sportjának, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló
sportrendezvények lebonyolításának támogatását, segítését.
A szabadidő eltöltésekor a sportolás nem élvez prioritást, szemben például az otthoni tvnézéssel, internetezéssel, „kütyüzéssel”. Az emberek alacsony sportolási hajlandóságukat
elsődlegesen a szabadidő hiányával magyarázzák. Az időhiány mellett leginkább a megfelelő
sportlétesítmények hiányát, illetve az anyagi (a konditerem, a fitness központ, a fallabdapálya,
a teniszpálya, stb. bérleti díja bizony nem mindenki számára fizethető meg) okokat említik a
megkérdezettek.
Sajnos ma még mindig igen kevesen ismerik fel a rendszeres testmozgás fontosságát,
jelentőségét. Az európai országokat tekintve Magyarország a „szabadidő-sportolók” számát
tekintve igen hátul kullog. Városunkban sem lehetünk teljesen nyugodtak, bár az utóbbi
esztendőkben egyes területeken rendkívüli előrelépéseket tapasztalhattunk.
Egy 2014-ben készült felmérés alapján, Békéscsabán minden harmadik-negyedik polgár
sportol, legalább hetente két alkalommal. (A szám amennyire örvendetes, sajnos legalább
annyira csalóka, hiszen az adat rögzíti az iskolás gyerekeket, ezáltal a testnevelés órákon való
részvételt is.)
Az Önkormányzat által a rendszeresen kiírt, lebonyolított kispályás labdarúgó bajnokságokon
és kupákon rendszeresen hetven-nyolcvan csapat vesz részt ezeken (ez a lakosság számát
tekintve országos viszonylatban is kifejezetten magas szám). A Városi Labdarúgó Szövetség
mintegy 1300 amatőr labdarúgót tart nyílván. 2015. évi adatok alapján, az év több mint 100
napján pattogott a labda a csabai pályákon, s a csapatok 859 mérkőzést játszottak összesen!
Egyes tornák részvételi száma ugyan csökkent (elsősorban anyagi okok miatt), de a kispályás
bajnokság évtizedek óta elképesztő népszerűséggel működik Békéscsabán – az Önkormányzat
koordinálása és szakmai irányítása mellett.
Az Önkormányzat mindemellett igyekszik további „kampányszerű” eseményekkel is bővíteni
a sportolási lehetőségeket (Sporthétfő-rendezvények, Nők Napja – egész napos sportprogram
nőknek, Családi Sportfesztivál, 4 labda bajnokságok, Csabai Strandparti stb.).
Az Önkormányzat mellett leginkább a Békéscsabai Atlétikai Club szervez rendszeresen
szabadidősportos programokat. E rendezvényeken (futóversenyeken, kerékpáros túrán)
megjelenő létszámmal nem lehetünk elégedetlenek.
Sportszervezeteink egy része egyértelműen a szabadidősport gyakorlására szerveződött
(József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület egyes szakosztályai, Gerlai SE, Mezőmegyer
Sportjáért Egyesület, Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület, Százlábú Turisztikai Egyesület
stb.), tagjai elsősorban a mozgás szeretetéért, az egészséges életmód érdekében sportol.
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A nem szervezett formában történő szabadidősport-tevékenységnek mind többféle
megjelenési formája van Békéscsabán: úszás, lovaglás, kosárlabda, labdarúgás, gyalog- és
kerékpáros túra, karate, tenisz, fallabda, asztalitenisz, bowling, fitnesz, body building,
strandröplabda, lábtenisz, kajak-kenu, korcsolyázás, jégkorong stb. Ezek jórészt nem
önkormányzati
tulajdonban
(általában
vállalkozói
formában)
működtetett
sportlétesítményekben, iskolák tornatermeiben, avagy a szabadban történnek.
A létesítményekben gyakorolt sporttevékenység – ha a túlzsúfoltság miatt igénybe is tudja
venni a sportolni vágyó – bizony nem olcsó „mulatság”.
A város sportlétesítmény-gondjai a szabadidősport kapcsán csúcsosodnak ki leginkább. Bár
több fejlesztés is történt az elmúlt években, még mindig nem elegendő az igénybe vehető
létesítmény, s ami megvan, az nem mindig megfelelő színvonalú.
Békéscsaba területén, 12 közterületen lévő sportlétesítményt tartunk nyilván. Ezek kizárólag a
szabadidős sport céljait szolgálják, jórészt aszfaltborítású labdarúgó pályák.
Fontos megemlíteni az elmúlt esztendők „vívmányait”, közülük is elsőként a közterületeken
elhelyezett fitneszparkokat, amelyekből immár tíz található a város különböző pontjain, s a
tapasztalatok szerint nagyon kedvelik a város polgárai. Ugyancsak a szabadidősport céljait
szolgáló két műfüves labdarúgó pálya (40 x 20 m-es) átadása már megtörtént, jelenleg további
négy létesítmény megépítése van folyamatban.
Kétségtelen, hogy a szervezett programokat tekintve egyfajta stagnálást figyelhetünk meg
Békéscsabán (másként fogalmazva: nemigen jelentek meg új rendezvények, a több éve
beváltak állandó létszámmal működnek). Ugyanakkor észre kell venni, hogy az önállóan
végzett, illetve „csoportosan történő” (leginkább közösségi hálón szerveződő) szabadidős
sportolás rendkívül divatba jött.
Szembetűnő a kerékpárosok megugró létszáma, s ebben természetesen kulcsszerepe van a
kerékpárutak utóbbi években történt nagymértékű fejlesztésének. Ugyanakkor különösen
feltűnő az Élővíz-csatorna mentén futók sokasága. A futók számát csak növelheti, hogy a
Széchenyi ligetben már rendelkezésre áll egy műagyag borítású futópálya, de tervezett még
pálya az Élővíz-csatorna Penza lakótelep melletti szakaszán, illetve a CsabaParkban is.
Sem az önkormányzat, sem a sportszervezetek nem vezetnek nyilvántartást arról, hogy a
résztvevők hány százaléka roma, illetve mélyszegénységben élő. A városban gyakorolható
sportolási lehetőségek mindenki számára egyenlő eséllyel elérhetők. Ugyanakkor tisztában
vagyunk azzal, hogy ezt nagymértékben befolyásolja a foglalkoztatottság és az anyagi
helyzet. Nincs elvi akadálya annak, hogy a sportrendezvényeket bárki nemtől, kortól,
származástól, stb. függetlenül látogathassa, azokon részt vehessen.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Békéscsaba Megyei Jogú Városban a személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatásokhoz való hozzáférés mind a mélyszegénységben élők, mind a romák számára
biztosított a Szoctv. alapján. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés nem tapasztalható.
Arra vonatkozó kimutatás nincs, hogy ezen szolgáltatásokat hány fő veszi igénybe a
mélyszegénységben élők, illetve roma származású lakosok közül. A személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokkal kapcsolatos részletes leírás megtalálható a 6.3. pontban.
h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
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Magyarország Alaptörvénye XV. cikke szerint Magyarország az alapvető jogokat
mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv,
vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési
vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. A nők és a férfiak egyenjogúak.
Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön
intézkedésekkel segíti. Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a
gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.
2003. december 28-án kihirdették az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt (Ebtv.). Az Ebtv. alapgondolata, hogy
minden embernek joga van egyenlő méltóságú személyként élni, gondolkodni, önmagát
megvalósítani, identitását őrizni, erősíteni. Deklarálja továbbá, hogy az esélyegyenlőség
előmozdítása elsősorban állami kötelezettség. Tudjuk azonban, hogy e törvény megszületése
nem a lezárása, hanem a kezdete egy folyamatnak, hiszen az esélyegyenlőség követelménye
alapvető változásokat igényel a közgondolkodásban, további jogalkotási feladatokat ró az
Országgyűlésre és a kormányzatra, s bizony széles körben igényel szemléletváltoztatást a
jogalkalmazás különböző fórumai részéről is.
Az Ebtv. szerint „közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés,
amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt
1. neme,
2. faji hovatartozása,
3. bőrszíne,
4. nemzetisége,
5. nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,
6. anyanyelve,
7. fogyatékossága,
8. egészségi állapota,
9. vallási vagy világnézeti meggyőződése,
10. politikai vagy más véleménye,
11. családi állapota,
12. anyasága (terhessége) vagy apasága,
13. szexuális irányultsága,
14. nemi identitása,
15. életkora,
16. társadalmi származása,
17. vagyoni helyzete,
18. foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának
részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,
19. érdekképviselethez való tartozása,
20. egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága)
miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz
képest kedvezőtlenebb bánásmódban.
Nem valósul meg közvetlen hátrányos megkülönböztetés a törvény értelmében, ha az adott
rendelkezésnek az adott jogviszonnyal összefüggő, tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű
indoka van, azaz nem önkényes.
Az Ebtv. hátrányos megkülönböztetés fogalmát meghatározó rendelkezése az Alkotmányban
foglalt „faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet" alapján történő hátrányos
megkülönböztetés tilalmán alapszik, abból kiindulva fejti ki a megkülönböztetés további
alapjául szolgáló egyéb helyzeteket, tulajdonságokat, az Alkotmánybíróság gyakorlatával és a
munkajogi szabályozással összhangban.
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Szinte valamennyi diszkriminációs helyzet mögött jelen van egy kimondatlan hatalmi
egyensúly-hiány, egy alá-fölérendeltségi viszony a sérelmet szenvedett személy hátrányára.
Hátrányos megkülönböztetést alapvetően, a helyzet jellegéből adódóan hatalmi helyzetben
lévő személyek, szervek (munkáltatók, iskolák, egészségügyi szolgáltatók, stb.) követnek el velük szemben alárendelt pozícióban lévő személyekkel (munkavállalók, tanulók, betegek
stb.) szemben. Az alárendelt helyzet és az ebből eredő kiszolgáltatottság alapvetően nehezítik
a jogérvényesítést, és tovább rontja a sérelmet szenvedők esélyeit, hogy gyakran anyagi
eszközökben és társadalmi kapcsolatokban nem bővelkedő, hátrányos helyzetű személyekről
van szó. A magyar jogalkotó - az uniós követelményekkel összhangban - olyan garanciákat
iktatott be a szabályozásba, amelyek a fenti körülmények ellensúlyozására irányulnak.
Az egészségügyi és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén hátrányos
megkülönböztetésre vonatkozó panasz nem érkezett. Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor
Békéscsaba Megyei Jogú Városban a lakosság tájékoztatása folyamatos a gyermekjogi,
ellátottjogi, betegjogi képviselők elérhetőségéről.
i) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
A pozitív diszkrimináció egy hátrányt csökkentő megkülönböztetés. Csoportra, személyre
vonatkozó jogi, adminisztratív vagy egyéb segítséget jelent, amelyre a csoport vagy személy
valamilyen szempontból a többséghez képest hátrányos helyzete ad okot. Indítéka a domináns
egyén vagy csoport együttérzése, megértés illetve a másik fél tiltakozása a gazdasági és
társadalmi igazságtalanság ellen. Szándéka a szolidaritás, az embercsoportok közötti
gazdasági vagy társadalmi igazságtalanság enyhítése, vagyis az esélyegyenlőség
megteremtésre.
A pénzbeli, természetbeni ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív
diszkriminációt alkalmaz a jogalkotó a célcsoporthoz tartozók segítésére. Az alábbi táblázat a
Békéscsabai Járási Hivatal által folyósított ellátásokat mutatja be a békéscsabai lakosok
vonatkozásában. A táblázat tört számokat is tartalmaz, mert a folyósított ellátások
időarányosan összesített formában adja meg. Egy főnek számít az a személy, aki a tárgyévben
365 napon keresztül részesült az adott ellátási formában.
A békéscsabai lakosok részére a Békéscsabai Járási Hivatal által folyósított ellátások
2013-2017. évben
Mutatók
Közgyógyellátási
Alanyi jogon megállapított
Időskorúak járadékában
igazolvánnyal rendelkezők
ápolási díjban részesítettek havi részesítettek havi átlagos
száma (alanyi és normatív
átlagos száma (fő)
száma (fő)
alapon kiadott)
Időszak
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év

Terület
Békéscsaba

Terület
Békéscsaba
312,08
353,26
355,28
368,31
347,35

Terület
Békéscsaba
31,67
36,33
30,16
28,4
22,44

Forrás: KSH
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1847
1780
1986
1724
1660

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

Az állampolgárok életminősége az élhető mindennap alapfeltételeit tartalmazza, ide
tartoznak a fizikai környezettel kapcsolatos tényezők és az un. humánszolgáltatások a
gyermekjóléti, a szociális, egészségügyi, óvodák, közművelődési, sport egyéb szabadidős
tevékenységek. Alapvető cél az állampolgári elégedettség, a jó közérzet elérése, fenntartása.
A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a
szociális és gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek
tisztántartása biztosított. A városi állampolgárok számára elérhetőek, megfelelő színvonalon
működnek és igyekezne minden jogos igényt kielégítésére. Az önkormányzat az egyes
feladatok ellátása során együttműködik a helyi, nem önkormányzati fenntartású
intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, a történelmi egyházakkal, a
nemzetiségi önkormányzatokkal és egyéb szervezetekkel.
A közszolgáltatások esetében folyamatos cél az ellátás minőségének további javítása, a
szolgáltatási biztonság megteremtése, illetve fenntartása, az érintett szolgáltatások
megfizethetősége, egyben a közszolgáltatások fenntartása.
A helyi közéleti szerep növekedésének ösztönzésére a helyi média szolgál. A városi újság, a
Csabai Mérleg kiadási költségeinek biztosításával eljut az állampolgárok, a városi
vállalkozások, intézmények számára. Békéscsaba városában kettő helyi televízió működik. A
Csaba Tv, valamint a Békéscsaba Médiacentrum Kft. által működtetett 7. Tv., amely a
Békéscsabán történő aktualitásokat, és a városi szintű eseményeket közvetíti, illetve a városi
weblap (bekescsaba.hu) a városra vonatkozó főbb adatok, helyi önkormányzati
jegyzőkönyvek, határozatok, rendeletek olvasásának lehetőségével széles körű tájékoztatást
biztosítanak. A Csaba Rádióból lett békéscsabai Rádió 1 szintén a várost és kistérségét érintő
aktualitásokról számol be naponta a hallgatóknak és természetesen az országos vezető hírek is
elhangzanak a napi hírműsorokban.
A civil szervezetek aktívak, sokszínű tevékenységeikkel járulnak hozzá a város fejlődéséhez.
Az önkormányzat pályázati lehetőségek biztosításával, rendszeres tájékoztatással és
folyamatos párbeszéd fenntartásával segíti munkájukat. Számos civil szervezet önkéntes
munkájával és adományok gyűjtésével enyhíti az arra rászorultak mindennapjait.
a) közösségi élet színterei, fórumai
A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, intézmények,
az egyházi közösségek, a civil szervezetek. Békéscsabán számos olyan színtér áll a lakosság
rendelkezésére, amely a közösségi életnek teret biztosít, pl. Jókai Színház, könyvtár, idősek
klubjai, Magtár, Csabagyöngye Kulturális Központ. Ezeket a békéscsabai lakosok közül bárki
látogathatja, programjaikon részt vehet.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Békéscsaba Megyei Jogú Városban etnikai alapú konfliktusok nem kerültek nyilvánosságra.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat közvetítő, illetve érdekérvényesítő szerepet is betölt, így
a kisebbséget is érintő témák tárgyalásakor meghívást kapnak a bizottsági, illetve képviselőtestületi ülésekre.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A
közérdekű
önkéntes
tevékenységről
szóló
2005.
évi
LXXXVIII.
törvényben az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az
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állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások
javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységét.
Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy
alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek
anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
A magyarországi Önkéntes Központ Hálózat (ÖKH) az Önkéntes Központ Alapítvány, a
Béthel Alapítvány (Békéscsaba) és a CIVIQ – Holland Országos Önkéntes Központ
kezdeményezésére jött létre 2005. szeptember 1-én. Ennek keretében kezdte meg működését a
Békéscsabai Önkéntes Központ, amelynek hatóköre 2010. január 1-től megyei szintre
emelkedett és Békés Megyei Önkéntes Centrumként az alábbi szolgáltatásokat látja el:
folyamatosan tájékoztatja a helyi és a megyében élő önkénteseket és az őket fogadó
szervezeteket, valamint a társadalmi környezetet. Az Önkéntes Központ folyamatosan
tájékoztatja a helyi és az adott megyében élő önkénteseket és az őket fogadó szervezeteket,
valamint a társadalmi környezetet az önkéntességről és az ahhoz kapcsolódó témákról,
eseményekről. Népszerűsíti az önkéntességet rendezvényeken, fórumokon és egyéni
megkereséseken keresztül, valamint önkéntesek és az őket fogadó szervezetek között közvetít,
azok összekapcsolásával adatbázis használatán keresztül. Békéscsabán az önkéntes centrumot
működtető szervezet: Béthel Alapítvány, 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 2. sz.
Közösségi szolgálat az érettségihez
A 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő köznevelési törvény rendelkezik az érettségi
bizonyítvány kiadásának feltételeiről. A rendelkezés tartalmazza az ötven óra közösségi
szolgálat elvégzésének kötelezettségét is. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven
óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi
vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az
érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú
javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.
TeSzedd akció
2011. május 21-én Békéscsaba is csatlakozott az országos „TeSzedd 2011 – Önkéntesen a
tiszta Magyarországért” akcióhoz, amelynek lényege az volt, hogy egyetlen nap leforgása
alatt a lehető legtöbb szeméttől megtisztítsák az egész országot, így Békéscsabát is. 2011.
évben 834 önkéntes jelentkezett az akcióra. Azóta a országos program minden évben
megrendezésre kerül.
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Az önkormányzat többször is szervez az év folyamán adományosztást, 2017 decemberében a
karácsony előtt pedig 4 millió forintot fordít a rászorulók megsegítésére. Az egyenként 8-10
kilogramm csomagok lisztet, búzadarát, kristálycukrot, tésztát, riszt, sót, tartós tejet, lekvárt,
konzervet, kakaót, étolajat, kekszet, illetve a karácsonyi készülődés jegyében szaloncukrot
tartalmaztak.
A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat is működtető Egyensúly AE
Egyesület 2012 februárjában a tartósan hideg időjárásra való tekintettel krízisszállást nyitott,
valamint folyamatosan ruhát, élelmiszer csomagot, és alkalmanként meleg ételt is oszt a
rászorulók részére.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt és az egyházak önkéntes és
adományozó akcióikkal folyamatosan megjelennek a városban.
A Békéscsabán telephellyel rendelkező cégek, vállalatok körében is egyre nagyobb
jelentősége van a társadalmi szerepvállalásnak, illetve felelősségvállalásnak. A cégek,
vállalatok, intézmények az önkéntes akciókban, adományozásokban jelentős szerepet
vállalnak. Sokszor és sokféleképpen bizonyították, hogy képesek kézzel fogható segítséget
nyújtani a rászorulóknak.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai
közé tartoznak. A mintegy 6-700 ezres roma népesség négyötöde él létminimum alatt,
többségük társadalmi és fizikai értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken,
településrészeken. Tapasztalataink szerint körükben a rizikófaktorok közül a dohányzás, a
magas vérnyomás, valamint táplálkozási problémák, és a prevenció hiánya egyértelműen az
egészségi állapotot befolyásoló tényezőnek bizonyulnak. A romák nagy része az ingyenes
egészségügyi ellátást sokkal ritkábban veszik igénybe. A roma lakosság területi
elhelyezkedésére jellemző, hogy az ország elmaradottabb részein élnek. Ennek az
elhelyezkedésnek a sajátossága az elkülönülés a többségi társadalomtól. Egy 2003-as
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vizsgálat szerint a cigányok 72 %-a élt szegregáltan – azaz: telepeken (6 %), távol a
településektől (2 %), a település szélén (42 %), vagy zárványszerűen a település belsejében
(22 %).
Az elmúlt 20 évben a roma lakosság esetében az általános iskola elvégzése terén javultak az
arányok, a középfokú és felsőfokú képesítések megszerzése tekintetében azonban még mindig
óriási a lemaradás a nem roma lakossághoz képest.
Ezek a problémák Békéscsabán is jelen vannak. Pontos adatok, felmérések hiányában csak
következtethetünk arra, hogy a békéscsabai romák a társadalmi életben kevésbé szegregáltak,
fizikai értelemben pedig megállapítható, hogy egyáltalán nem. A város különböző pontjain
élnek, telepszerű elhelyezkedésükről nem beszélhetünk.
Békéscsaba Megyei Jogú Városban - a 2011. évi népszámlálási adatok alapján - 441 fő
vallotta magát romának. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata jó kapcsolatot tart fent, együttműködésük folyamatos. Az
Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működési feltételeit biztosítja, támogatja a pályázati tevékenységében, a tevékenységek
finanszírozásához kiszámítható támogatást nyújt.
Együttműködési területek:
 Az önkormányzat által fenntartott, illetve támogatott közművelődési intézmények és
kulturális programok kínálatában megjelenjenek a roma kisebbségi kultúrát, mint
értéket bemutató elemek.
 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat jó kapcsolatot ápol a Békéscsabai Cigánylakosok
Egyesületével és az Alapítvány a Rajkókért tagjaival. Több közös programot
szerveznek, ilyen például a cigánygyerekek táboroztatása, cigány gasztronómiai nap,
sport nap és különböző kirándulások.
 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a foglalkoztatáshoz való hozzáféréshez ad
segítséget, valamint a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály is nyújt foglalkoztatással
és képzéssel kapcsolatos információkat
 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket és
továbbítja az információkat az illetékesek felé.
 Az önkormányzat két óvodájában (Hajnal Utcai Óvoda és a Szigligeti Utcai Óvoda)
roma származású dajkákat is foglalkoztat.
 A roma származású emberek gyakran fordulnak a Polgármesteri Hivatal
Szociálpolitikai Osztályához, ahol különböző pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokat vehetnek igénybe.
 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködik a békéscsabai katolikus
egyházzal is, mert a roma temetéseken szokásos kulturális eltéréseket így tudják
közvetíteni az egyház felé.
A halmozódó hátrányok felszámolásához összehangolt, a gazdaságra, a közlekedési
viszonyokra, az oktatásra, az egészségügyre, a lakhatási feltételekre és a szociális
szolgáltatásokra egyszerre kiterjedő intézkedésekre, komplex térségi fejlesztési programokra
és antidiszkriminációs intézkedésre van szükség, elsősorban a romák által lakott területeken.
A békéscsabai roma nemzetiségi önkormányzat és a Békéscsabai Cigánylakosok Egyesülete
folyamatosan rendeznek együtt kulturális és hagyományőrző programokat, amelybe
önkénteseket is bevonnak.
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Magas az elégtelen lakhatási körülményeket
biztosító önkormányzati lakások száma.

A felújításra szoruló önkormányzati bérlakás
állomány lakhatóvá tétele.
A roma és a mélyszegénységben élő lakosság
társadalmi integrációját és esélyegyenlőségét
segítő szolgáltató rendszer kialakítása.

Nagymértékű a családok szegregációja.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

A Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól
szóló ENSZ Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen
Jobb a Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy
csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.
Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell a hangsúlyt helyezni, akiknek
érdekei a legjobban sérülnek. A Stratégia megfogalmazza, hogy a szegénység elleni
küzdelem leghatékonyabb módja a gyermekszegénység kialakulásának megelőzése. Fontos,
hogy a gyermekek a lakóhelyüktől függetlenül hozzájussanak a szolgáltatásokhoz. A cél
elérése érdekében fejleszteni kell a gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatásokat
és szakellátásokat, valamint a képességek kibontakoztatását. A Stratégia sikerének feltétele,
hogy minden helyi közösség felismerje ennek életbevágó fontosságát.
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a
gyermekek nevelésében és megfelelő támogatások, szolgáltatások nyújtásával védelmet
biztosít számukra.
A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség
megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális,
közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek
bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Békéscsaba
Megyei Jogú Városban a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív
gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen
van.
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A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel.
A gyermekszegénység ott nagyobb arányú, ahol együttesen vannak jelen a területi hátrányok
(hátrányos helyzetű térség, település, városrész), és egyéb hátrányok (a szülők alacsony
iskolázottsága, tartós munkanélkülisége, stb.), valamint a jó színvonalú szolgáltatásokhoz való
hozzáférés nehézségei (pl. bölcsőde, óvoda hiánya) is jelentkeznek. Az egyes részterületeken
a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit
kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek
javításában. A szegénységben vagy szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját
alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az
átlagosnál sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok
esetében figyelhető meg.

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
Békéscsaba Megyei Jogú Város állandó lakossága 2017. december 31. napján 57 886 fő volt,
ami az előző évekhez képest 1846 fős csökkenést mutat.
A 65 év felettiek száma növekedő tendenciát mutat, míg a 0-14 éves korúak számában
csökkenés látható. A csökkenő gyermeklétszám sokrétű társadalmi problémákkal jár együtt,
amelyek következménye csak az elkövetkezendő években érezteti hatását.
Egy adott település demográfiai folyamatai döntő hatást gyakorolnak egy közösség gazdasági
helyzetére, eltartó-képességére és ezen tényezők együttes hatásának változásával a munkaerő85

piacra is. Békéscsaba Megyei Jogú Várost sajnálatos módon az állandó népesség folyamatos
csökkenése jellemzi. Az egykoron 70 ezer fős megyeszékhelyen ma már kevesebb, mint 60
ezer fő él állandó lakosként és ez az adat is csökkenő tendenciát mutat. A népességszám
fogyásának egyik oka az a nyolcvanas évek óta tartó folyamat, amely szerint az élve
születések és a halálozások számának különbsége évről évre negatív értéket mutat. Ezt
nevezzük természetes fogyásnak.
Békéscsaba demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály tekintetében az alábbiak szerint
alakultak a 2008-2017. éves adatokkal összevetve:
életkor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2008
465
509
504
539
486
506
513
483
552
487
548
526
630
619
649
640
724
738
763

2009
356
489
514
505
544
486
508
508
500
549
485
543
522
630
627
636
652
728
727

2010
416
502
502
497
518
521
492
516
535
506
525
487
557
547
659
627
664
663
720

összesen

10 881

10 509

10 454

2011
426
425
483
494
514
498
545
495
518
522
504
552
490
554
526
638
621
661
642
10
108

2012
422
435
442
503
503
509
508
537
499
521
521
508
546
495
562
516
633
632
659

2013
436
471
434
434
513
515
503
534
519
497
526
546
511
526
496
553
547
659
626

2014
459
445
470
441
434
510
517
508
533
514
497
524
546
515
538
492
551
547
659

2015
421
480
486
473
479
480
467
527
519
580
547
510
541
509
535
571
521
538
569

2016
413
492
481
453
483
451
437
515
515
514
535
507
496
524
564
516
537
499
560

2017
427
451
469
486
470
468
452
446
489
495
542
504
540
508
509
534
507
569
506

9 951

9 846

9700

9753

9492

9372

Forrás: Békéscsaba Város Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

A táblázat alapján jól látható, hogy a 0-18 éves korosztály közé tartozók száma az elmúlt
években folyamatosan csökkenő tendenciát mutat (a 2015. év kivételével). Azonban a 20152016. közötti időszakban 261 fővel, 2017-ben pedig 120 fővel csökkent a 0-18 éves
korosztály közé tartozók száma, amelyből megállapítható, hogy az elmúlt évben ez a
csökkenés kisebb mértéket mutat.
Természetes szaporodás
Év:

Élve születések száma

2013
2014
2015
2016

433
458
492
424

Halálozások száma

826
787
779
787
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Természetes szaporodás (fő)
-393
-329
-287
-363

Az élve születések száma és a halálozások számának aránya évről-évről negatív tendenciát
mutat, vagyis Békéscsaba város lakossága folyamatosan csökken. Egyre kevesebb gyermek
születik, ami a későbbiekre nézve negatív társadalmi tendenciákat von maga után, elöregszik
a város lakossága, az aktív népesség és az eltartó képesség csökken. Békéscsabán 2013. és
2015. között nőtt a születések száma, illetve a halálozások száma is kis mértékben csökkent.
Azonban a 2016-os évben 68 fővel csökkent a születések száma, és a halálozások száma is
növekedett, növelve a város természetes fogyását.
a) A veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya,
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének a célja, hogy - a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseivel összhangban - a helyi sajátosságokat figyelembe véve
megállapítsa azt a feltételrendszert és azokat az eljárási szabályokat, amelyekkel Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak
és érdekeinek érvényesítéséhez, gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének
megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
A Gyvt. 14 §-a alapján a gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői
vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének
biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi
szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A
gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
2016 januárjától a jogszabályi változások alapján a családsegítést és gyermekjóléti
szolgáltatásokat települési szolgálatok és járási központok látják el. A szociális segítő munka
a szolgálatok, míg a hatósági intézkedést kívánó esetek a járásközpontok feladatkörébe
kerültek.
A Család- és Gyermekjóléti Központnak az a járásszékhely településen működő
gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai
szempontból önálló intézményegységként működik. A Család- és Gyermekjóléti Központ
feladatait önálló szakmai egységként látta el az integrált intézmény keretein belül a
Békéscsabai Járásban. A központ feladatait a Békéscsabai Járásban 1 fő
esetmenedzser/központvezető, 8 fő esetmenedzser, 4 fő tanácsadó és 4 fő szociális asszisztens
látta el.
Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak számának alakulása
Védelembe vett
Ideiglenes hatállyal
elhelyezett
Nevelésbe vett
Utógondozott,
szakellátásból
kikerült
Összesen:

2014.
64 fő
n.a.

2015.
44 fő
n.a

79 fő
n.a.

n.a.
1 fő

2016.
57 fő
1 fő

2017.
70 fő

60 fő
2 fő

48 fő

5 fő

3 fő
143 fő

45 fő

120 fő

Forrás: Békéscsabai Család és Gyermekjóléti Központ
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126 fő

Év

Védelembe vett kiskorú Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma
gyermekek száma december
december 31-én
31-én (TS 3101) /Alapellátásban
(TS 3001)
lévő gyermekek száma/

2013

68 fő

777 fő

2014

64 fő

747 fő

2015

44 fő

604 fő

2016

57 fő

298 fő

2017

70 fő

264 fő
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A hatósági intézkedések nyomán gondozott kiskorúak száma 2017-ben az előző évekhez
képest 6 fővel növekedett. A védelembe vételek számának növekedése, míg a nevelésbe
vételek számának csökkenése figyelhető meg.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
- a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó
gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik,
- a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon
belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
- a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
fejlődéséhez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű:
- az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében a fent meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
- a nevelésbe vett gyermek,
- az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője a 2017. évben a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek közül 285 gyermek tekintetében állapította meg a
hátrányos helyzet és 15 gyermek esetében a halmozottan hátrányos fennállását.
A 2017. évben hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek száma és kor szerinti
megoszlása
Életkor

A hátrányos helyzetű
gyermekek száma
A halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek
száma

Összesen

0–2
éves

285

22

32

15

1

1

14–17
éves

18
évesnél
idősebb

148

59

24

6

5

2

3–5 6–13
éves éves
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A fentiek alapján megállapítható, hogy 2017. évben a hátrányos és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek többsége 6-13 éves korú volt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A Gyvt. 19. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete
alapján jogosult
a) a 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésnek és - ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek - a szünidei
gyermekétkeztetésnek,
b) a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,
c) az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek
az igénybevételére.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek
családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti
életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
A Gyvt. 19. § (2) bekezdése értelmében a gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj
legkisebb összege) a 145%-át, ha
aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
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b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja
meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.
A Gyvt. 20. § (2) bekezdése alapján az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén
nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre,
ha
a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, és 23. életévét még nem töltötte
be, vagy
b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem töltötte be,
és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását
megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre volt jogosult.
A kérelmet benyújtó nagykorú gyermekek tekintetében több esetben került sor a kérelem
elutasítására azon ok miatt, hogy a nagykorú gyermek a nagykorúvá válását megelőző
második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban
egy napig sem rendelkezett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal.
A 2017. év folyamán 801 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, amelyből
25 gyámolt kiskorú volt, valamint 8 fő saját jogon részesült a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben.
A 2017. évben 63 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem
került elutasításra, amelynek leggyakoribb oka a jövedelmi helyzet volt, azaz, hogy a
családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott
összeget. További elutasítási ok a jogszabályban meghatározottaknál magasabb vagyoni érték.
A Gyvt. szerint vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű
jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön
számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy nem minősül
vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő
életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn,
továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására
irányuló kérelmet elutasította, ha a kérelemben megjelölt személyek együttesen vagy különkülön a fentiekben meghatározott értékű vagyonnal rendelkeztek.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)
2013

2073 fő

2014

1 803,5 fő

2015

2 143 fő

2016
2017

1 174,5 fő
801 fő
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi
átlagos száma (TS 5801)

Megfigyelhető, hogy a 2015. évet kivéve, folyamatosan csökken a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek gyermekek évi átlagos száma, 2013-hoz képest
2017. évben kevesebb, mint a felére csökkent a kedvezményben részesülők száma.
Rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és családok száma 2017.
december 31.-én
6 vagy
1
2
3
4 vagy 5
annál több
gyermek gyermek gyermek gyermek
Összesen
gyermek
gyermekes családok száma
Családok
201
155
77
32
465
száma
Ebből
egyedülálló
152
95
35
11
293
szülő
(a táblázat nem tartalmazza azon 8 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek számát, akik saját
jogon vették igénybe a kedvezményt)
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Egyedülálló szülők száma

A családok száma

3,75%

6,88%
1 gyermekes
család

16,55%
43,22%
33,33%

1 gyermekes
család

11,94%

2 gyermekes
család

2 gyermekes
család
3 gyermekes
család

32,42%

51,87%

4 vagy 5
gyermekes család

3 gyermekes
család
4 vagy 5
gyermekes
család

=4
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A fenti adatok alapján megállapítható, hogy Békéscsabán a 0-18 éves rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 43,22 %-a 1 gyermekes családban
nevelkedik. Az egy gyermekes családok 51,87 %-a esetében egyedülálló szülő biztosítja a
gyermek nevelését.
A 2017. december 31-i állapotnak megfelelően nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek, illetve fiatal felnőttek az alábbi korcsoportba tartoztak:
0–2

3-5

6-13

14-17

18-

397

186

89

éves
Gyermekek száma

49

80

Összesen
801
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek kor szerinti megoszlás
89 49

80

186
397

0-2 évesek

3-5 évesek

6-13 évesek

14-17 évesek

18 évesek és annál idősebbek
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A fenti diagram alapján a 0-18 évesek közül a legtöbben a 6-13 éves korosztályba tartozó
gyermekek részesültek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Ez a 6-13 éves korúak
(3976 fő) 10% - a.
Az egy főre jutó családi jövedelem a következők szerint alakult a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő családoknál:
Egy főre jutó családi jövedelem
az öregségi
az öregségi
nyugdíj legkisebb
nyugdíj
összegének fele,
Összesen
az öregségi nyugdíj legkisebb
legkisebb
illetve annál több,
összegének felét nem éri
összegét eléri,
de az öregségi
illetve
nyugdíj legkisebb
meghaladja
összegét nem éri el
67
220
186
473
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Az egy főre jutó családi jövedelem
az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének a felét sem éri el
14,16%
39,32%

az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének felét eléri vagy meghaladja,
de az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét nem éri el
az öregségi nyugdíj legkisebb összegét
eléri vagy meghaladja

46,51%

N=473
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok 46,51 %-a esetében az egy
főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500,- Ft).
Gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Csaba Baba életkezdési támogatás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Csaba Baba életkezdési
támogatás helyi szabályozásáról szóló 29/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendeletében döntött
arról, hogy a népesség életminőségének javítása, a gyermekvállalási kedv növelése, a város
népességmegtartó képessége, valamint a békéscsabai identitástudat erősítése céljából Csaba
Baba életkezdési támogatást kíván nyújtani a békéscsabai újszülöttek részére.
A Csaba Baba életkezdési támogatásról szóló rendelet 4. §-a értelmében:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Csaba Baba életkezdési támogatásban
részesíti azt az újszülöttet
a) akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 800% - át és
b) akinek szülei közül legalább az egyik
ba) a gyermeke születésekor és azt megelőzően legalább három éve folyamatosan
Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik,
bb) a gyermeket a saját háztartásában neveli és
bc) életvitelszerűen a gyermekkel együtt Békéscsaba Megyei Jogú Városban él.
A Csaba Baba életkezdési támogatás mértéke gyermekenként 42.500,- Ft. A Csaba Baba
életkezdési támogatás pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi előirányzatot az éves
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet határozza meg.
A 2017. évben a megállapított támogatások száma 300, elutasító döntés 8 esetben született.
Védőoltások költségének támogatása
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001 óta biztosítja a 2 éven aluli gyermekek
agyhártyagyulladás elleni védőoltásának a támogatását és a 2008. évtől támogatja a
Békéscsabán lakóhellyel rendelkező 12-16 éves lányok HPV (humán papilloma vírus) elleni
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védőoltás sorozatát. Központi jogszabály alapján 2014. szeptember 1. napjától a 12 éves
lányoknak ingyenesen jár a védőoltás, ezért a helyi támogatást erre a korosztályra
megszüntette az önkormányzat, azonban a megjelenő lakossági szükségletre reagálva az
önkormányzat szélesítette a jogosultak körét azzal, hogy 2014. szeptember 1. napjától a 17.
életévüket betöltött békéscsabai lányok is kérhetik a HPV védőoltás támogatást. A helyi
jogszabály értelmében minden 13. életévét betöltött és 18. életévét el nem ért leány jogosulttá
vált a védőoltás mindhárom vakcinájának támogatására, amennyiben az önrészt (20.000,- Ft)
megfizetik.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a gyermekek védőoltás
költségeinek támogatásáról szóló 13/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendeletének célja, hogy
az egészségmegőrzés keretében támogassa az egyes kórokozók által okozott megbetegedések
elleni védekezést a kiskorú gyermekek egészségének megóvása érdekében.
2016. január 1. napjától egy új védőoltás típust is támogat az Önkormányzat. A Rendelet 3. §
(3) bekezdése szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 15. életévüket
betöltött, de a 16. életévüket még el nem ért gyermekek A, C, W-135 és Y szerocsoportú
Neisseria meningitidis által okozott invazív meningococcus-betegség elleni védőoltás (a
továbbiakban: meningitis II. védőoltás) támogatásaként a vakcina társadalombiztosítási
támogatással csökkentett árának 100 %-át átvállalja.
A 2017. évben a 2 éven aluli meningitis elleni védőoltás támogatásra 67 kérelem érkezett. A
megállapított támogatások száma 67, elutasító döntés nem született.
A 2017. évben a HPV elleni védőoltás támogatására 5 kérelem érkezett, a támogatások száma
5.
2008 és 2017 között 753 leánygyermek részesült HPV elleni és 1.436 kisgyermekkori
agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatásban.
A meningitis II. védőoltás támogatásra 2017. évben 20 kérelem érkezett, elutasító döntés nem
született.
Tanévkezdési támogatás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a pénzbeli és a természetben
nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének 21. §-a alapján:
Tanévkezdési támogatásban részesülhetnek azok az alapfokú vagy középfokú oktatásban részt
vevő gyermekek, illetve felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton, első évfolyamon folytató
fiatal felnőttek, akiknek családja a tanévkezdéssel járó költségeket szociális helyzete miatt
segítség nélkül nem képes fedezni. A tanévkezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155 %-át nem haladja meg. A
tanévkezdési támogatás állapítható meg akkor is, ha a tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át, tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermeket egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 160%-át nem haladja meg. A tanévkezdési támogatás igénybevételének
feltétele, hogy a gyermek békéscsabai lakóhellyel rendelkezzen. A tanévkezdési támogatás egy
naptári évben egy alkalommal vehető igénybe, összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének legfeljebb 40 %-a. A tanévkezdési támogatás igénylésére irányuló
kérelmet az adott év augusztus 15. napjától szeptember 30. napjáig lehet előterjeszteni.
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A 2017. évben 191 fő részesült tanévkezdési támogatásban, továbbá elutasító határozat 8
esetben született.
Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a pénzbeli és a természetben
nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének 22. §-a alapján:
Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíjban részesíti azokat a fiatal felnőtteket,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű - nappali tagozatos - alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben folytatják tanulmányaikat, és
ezzel kapcsolatos költségeket szociális helyzetük miatt segítség nélkül nem képesek fedezni.
A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 140%-át, gyermekét egyedül nevelő és egyedülálló kérelmező esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át nem haladja meg. A felsőfokú
tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező
legalább 3 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkezzen. A felsőfokú tanulmányokat támogató
szociális ösztöndíj havi összege legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 40%-a, legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a.
A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj a felsőfokú tanulmányok folytatása
során évente két alkalommal, a tanév első, illetve második félévére állapítható meg a kérelem
benyújtása hónapjának első napjától az adott tanulmányi félév utolsó napjáig terjedő
időszakra.
A 2017. évben 78 fő részesült felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíjban.
Elutasító határozat 26 esetben született.
„Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj és életkezdési támogatás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a városban élő felsőoktatási
hallgatók és fiatal diplomások helyben tartása érdekében megalkotta a „Békéscsaba hazavár!”
felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról szóló 14/2015. (V. 26.)
rendeletet. A jogalkotó által deklarált cél, hogy az önkormányzat megtalálja a lehetőségét
arra, hogy a békéscsabai fiatalokat támogassa piacképes diplomájuk megszerzésében, és a
diploma megszerzését követően támogassa a Békéscsabán történő elhelyezkedésüket.
A rendelet alapján az önkormányzat két típusú támogatást biztosít az alábbiak szerint:
- a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj,
- a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás.
„Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról szóló
önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a felsőfokú tanulmányokat folytatók
támogatására meghirdetett ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azon személyek, akik
a) a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 28. életévüket nem töltik be,
b) a pályázat benyújtásáig
ba) főiskolai szintű alap- vagy mesterképzésben az adott felsőoktatási intézmény által az
oklevél megszerzéséhez előírt tanulmányi pontok (a továbbiakban: kreditek) legalább
50 %-át,
bb) osztatlan képzésben az adott felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez
előírt kreditek legalább 60 %-át
teljesítették.
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„Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról szóló
önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében a diplomás pályakezdők támogatására
meghirdetett ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azon személyek, akik
a) a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 30. életévüket nem töltik be,
b) az oklevél megszerzését követő 2 éven belül az oklevélben meghatározott végzettség
szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszonyt vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek,
c) a pályázat benyújtásáig az oklevélben meghatározott végzettség szerinti
munkakörben Békéscsabán legalább 6 hónapon keresztül teljes munkaidőben
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban dolgoztak,
d) életvitelszerűen Békéscsabán laknak és
e) jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800
%-át.
Az ösztöndíj program 2015 őszétől biztosítja a békéscsabai fiatalok támogatását. A program
elindítása óta 17 békéscsabai fiatal részesült felsőoktatási hallgatói ösztöndíjban és 49 fő
kapott életkezdési támogatást.
Kedvezményes iskolai étkezésben részesülők száma, aránya
Az intézményi gyermekétkeztetés keretében étkeztetett normatív kedvezményben részesült
gyermekek száma 2017. évben az alábbiak szerint alakult:
Kedvezményben részesült étkezett gyermekek
száma (fő)
Intézmény típusa
100%
50 %
Összesen
kedvezmény
kedvezmény
Általános Iskola
482
734
1216
Gimnázium
15
114
129
Szakközépiskola/szakgimnázium
2
213
215
Szakiskola
0
34
34
Kollégium
9
292
301
Összesen
1841
1387
3228
Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Békéscsaba Megyei Jogú Városban a szegregációval érintett területen élő gyermekek ugyan
olyan feltételekkel vehetik igénybe az egyes szolgáltatásokat, érik el az intézményi
ellátásokat, mint a város egyéb területein élő társaik.
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)
A védőnői munka preventív, humánus szemléletű, segítő értékrend alapján végzett
családközpontú gondozás, amely az egészség megtartását, fejlesztését szolgálja. Jelenleg a
védőnők képzése főiskolai szinten nyolc fél évig tart, de elkezdődött az egyetemi képzés is. A
védőnői gondozás színterei: a várandós gondozás, nővédelmi gondozás, csecsemő- és
kisgyermek gondozása 0-3 éves korig, 3-6 éves korú kisgyermekek gondozása, óvodák
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ellátása, iskola-egészségügyi ellátás 6-18 éves korig (a középiskolai tanulmányok
befejezéséig).
A védőnői ellátás napjainkban az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott
alapellátási feladat. Békéscsaba városát 28 védőnő látja el, ebből 15-en területi, 13-an pedig
iskola-egészségügyi munkát végeznek. Betöltetlen védőnői státusz jelenleg nincsen. Az
elmúlt öt évben az egy területi védőnőre jutó átlagos gyermeklétszám 118 és 124 fő között
mozgott. 2017-ben 15 területi védőnőre átlagosan 122 fő gyermek jutott, 1833 fős gondozotti
gyermeklétszámból. Szakfelügyeletüket a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály kistérségi vezető védőnője végzi. A
területi védőnői munka területi elv alapján a családlátogatásokra, önálló védőnői
tanácsadásokra, fogadóórákra, közösségi munkára és egészségnevelési feladatokra épül. Az
önálló védőnői tanácsadások és a fogadóórák legtöbb esetben a Védőnői Tanácsadó központi
épületében zajlanak. Ez az épület a jól megközelíthető helyen található, akadálymentesített,
ezért könnyen megközelíthető a babakocsis kismamák és a mozgássérültek számára is.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Békéscsaba Megyei Jogú Városban területi ellátási kötelezettséggel 11 házi gyermekorvosi
körzet van kialakítva. Mind a 11 gyermekkörzet folyamatosan betöltött. Két gyermekorvos 2
telephelyen is rendel, ami a körzet adottságaiból adódott. Váltórendelés nincs. A békéscsabai
és gyulai tagintézmény 2016-ban egyesült Békés Megyei Központi Kórházzá. A legtöbb
gyermek szakorvosi ellátás a Békés Megyei Központi Kórház Réthy Pál Tagkórházában
elérhető, azonban egyes szakrendelések csak a Pándy Kálmán Tagkórházban vehetők
igénybe. A beutaló köteles rendelések általában előre egyeztetett időpontokban látogathatóak.
Az ellátás szakmailag kifogástalan, a két kórház egyesülése a gyermek szakorvosi ellátást
könnyebben elérhetővé, rugalmasabbá tette. Azonban továbbra is nehézséget jelenthet az
átjárás, mely tömegközlekedés vagy személygépkocsi használatához kötött. A házi
gyermekorvosok által biztosított a városban az iskola-egészségügyi ellátás. Minden oktatásinevelési intézmény rendelkezik gyermekorvossal és védőnővel, akik munkaterv alapján
végzik tevékenységüket.
Gyermekorvosi ellátás
Betöltetlen
Házi gyermekorvosok
gyermek
száma
Év
háziorvosi
(TS 4601)
praxis/ok száma
2013
0
11
2014
0
11
2015
0
11
2016
0
11
2017
0
11
Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő
Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
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Békéscsabán a sajátos nevelésű tanulókkal foglalkozó központi intézmény az Esély Pedagógia
Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési
Tanácsadó, amely többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény. Alaptevékenységei
keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, ennek értelmében 5
éves kortól biztosított az iskolai oktatásra előkészítő foglalkozás, továbbá az enyhén értelmi
fogyatékos, illetve a többiekkel együtt nem oktatható sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű általános iskolai nevelése, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás. A
többiekkel együtt nem oktatható sajátos nevelési igényű tanulók szakértői vélemény alapján
kerültek az intézménybe, miután integrált oktatásuk nem volt eredményes. Az óvodai
részlegén 2 gyermekcsoport működik, 20 fős óvodai férőhellyel. 4 óvodapedagógus és 3
gyógypedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és
gondozást nyújt a rászorulók számára, születéstől egészen az intézményes elhelyezésig terjedő
időszakra. Programjai közé tartozik még a konduktív pedagógiai ellátás, egyénre szabott torna
és úszóprogram keretében, egészségügyi rehabilitáció megszervezése. Az intézményen belül
történik a különböző beszédhibák szűrése, javítása egyénre szabott gyógypedagógiai
fejlesztése, rehabilitációs foglalkozások tartására működik az utazó gyógypedagógus hálózat.
A Nevelési Tanácsadó segítséget nyújt a tanulási-, beilleszkedési,- magatartási nehézséggel
küzdő gyermekek részére.
Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma
2017-2018 tanév év eleje17
Békéscsabai feladat-ellátási hely
Intézmény típus

osztályok/csoportok
száma

tanulók létszáma
(fő)

2
15
10
1
5
-

14
105
86
6
39
215
250

óvoda
általános iskola
szakiskola
készségfejlesztő iskola
fejlesztő nevelés-oktatás
kollégium
utazó tanári ellátás
Összesen

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Gyógypedagógiai Központ
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Gyermekrehabilitációs és
Információs Centrum első működési engedélyét 2003. január 31-én Békés Megye Főjegyzője
adta ki. Az intézmény által ellátott köznevelési feladatokat a 2011. évi CXC. Nemzeti
köznevelési törvény 4.§ 1. pontja szerinti alapfeladatnak minősülő tevékenységekkel /p), q)
pontok/, ugyanezen paragrafus 13. a) pontja alapján nyújtja. A tevékenység összhangban van
a kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló ellátása terén is.
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Gyógypedagógiai Központ
2014. augusztus 31-ig a fejlesztő nevelés, nevelés-oktatás feladatait az 1993. évi LXXIX.
törvény szabályai szerint biztosította pedagógiai szakszolgálat keretében. 2014. szeptember 1jétől a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelése-oktatása gyógypedagógiai
nevelési, oktatási intézményegység elindításával valósult meg.
17

www.eselypedagogia.hu
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2015. szeptember 1-től a jogszabályokhoz igazodó szervezeti átalakítást követően egységes
gyógypedagógiai módszertani intézményként működik tovább.
Jelenleg a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálatként, Óvoda és
Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskolaként a gyermekek, tanulók ellátását az alábbiak
szerint végzi:
 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 0-5 éves korig
 fejlesztő nevelés 5-6 éves korig illetve az iskolai nevelés –oktatás megkezdéséig konduktív
pedagógiai ellátás 0-23 éves korig
 a köznevelési intézményekben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
egészségügyi, habilitációs és rehabilitációs foglalkozásainak ellátása 3 éves kortól
tankötelezettségük teljesítéséig ellátási megállapodás alapján
 óvodai ellátás 3-6 éves korig illetve az iskolai nevelés –oktatás megkezdéséig
 fejlesztő nevelés-oktatás 6-16 éves korig, illetve tankötelezettségük teljesítéséig legfeljebb
23 éves korig
Gyógypedagógiai Óvoda
2015. szeptember 1-jén megnyílt a gyógypedagógiai óvoda, amelyhez jelenleg 3 csoport
tartozik.
Autizmus specifikus óvodai csoport
A csoportba járó gyermekek minden nap csoportos gyógypedagógiai fejlesztésen vesznek
részt. A csoport tagjai beilleszkedési, magatartási problémával illetve autizmus
spektrumzavarral élő gyermekek. Az óvodai nevelésben az alkalmazott pedagógiai hatásokat
a gyermek személyiségéhez igazítják. A szociális és kommunikációs fejlesztés mellett kiemelt
figyelmet kell irányítaniuk az önkiszolgáló tevékenység fejlesztésére az eltérő
fejlődésmenetből eredő, későn kialakuló önállóság következtében. Intézmény ezért a
szülőkkel való együttműködésben látja a gyermek szükségleteinek preferálása utáni
önkiszolgáló tevékenység kialakítását, megalapozva az önálló életvitelre történő
alkalmasságot.
Mozgásfejlesztő óvodai csoport
A csoport indításával céljuk egy olyan hiányterület pótlása, amely a mozgássérült gyermekek
óvodai ellátására ad lehetőséget, mellyel elsősorban a gyermekek és családjaik életminőségén
szeretnének javítani. Jelenleg Békés megyében a 3-6 éves mozgássérült (központi
idegrendszeri sérült, megkésett mozgásfejlődésű, vagy bármely más eredetű eltérő
mozgásfejlődéssel rendelkező) gyermekek ellátása korai fejlesztés keretében történik, mely
jelenleg heti 1 vagy 2 egyéni konduktív pedagógiai vagy szomatopedagógiai mozgásfejlesztő
órán valósul meg. Az óvoda lehetőséget ad arra, hogy a fentebb említett fejlesztések mellett
ezeket a gyerekeket intézményes keretek között fogadják, így támogatva a családok
társadalmi integrációját. A gyermekek képességeinek részletes feltérképezése után a komplex
óvodai program (napirendbe illesztve) tartalmazza a koordinált mozgás, a beszéd és
kommunikáció, az értelmi és a szociális készségek nevelését és fejlesztését valamint az
érzelmi-akarati tulajdonságok formálását.
Integrációt elősegítő óvodai csoport
A csoport indításával segítséget szeretnének nyújtani azon sajátos nevelési igényű
gyerekeknek, akiket a többségi óvodai csoportokba szeretnének mihamarabb beilleszkedni. A
csoport egyik erőssége, hogy a kis létszám mellett jut idő a komplex személyre szabott
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fejlesztésre, odafigyelésre. Ennek megfelelően a foglalkozások felépítése, a módszertana is a
lehető legközelebb áll a normál óvodai foglalkozások metodikájához ezzel is segítve
zökkenőmentes továbblépést a többségi óvodákban.
Fejlesztő Nevelés – oktatást Végző Iskola
A törvényi szabályozás módosulásával lehetővé vált, hogy a társadalmi igények
figyelembevételével megfeleljenek azoknak az elvárásoknak, hogy intézményben az eddigi
korai fejlesztés és gondozás, illetve fejlesztő nevelési feladatokon túl a súlyosan, halmozottan
sérült gyermekek és fiatalok számára fejlesztő nevelés-oktatást szervezzenek. 2011 CXC Nkt.
15 § (2) rendelet szerint, ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan
fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben az hatodik életévét betölti, tankötelessé válik és
fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt.
A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulók csoportokba sorolásáról – a nevelőtestület
véleményének kikérésével – az intézmény vezetője dönt. A csoportok létszáma nem
haladhatja meg a 6 főt.
A fejlesztő nevelés-oktatás a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő
nevelésének-oktatásának irányelve alapján készített intézményi rehabilitációs pedagógiai
program és a tanév helyi rendjét meghatározó éves munkaterv alapján folyik.
A főbb fejlesztési területeiket, céljaikat, feladataikat a tanulóink egyéni sajátosságainak és
egyéni fejlődési ütemének megfelelően alakítják.
Kiemelkedő pedagógiai szempontjaik:
 önismeret fejlesztése
 együttélés megtanulása
 elemi készségek fejlesztése, tanítása
 az elsajátított ismeretek szinten tartása, bővítése
 fennálló hátrányok csökkentése, kompenzálása, jó testi-lelki közérzet megteremtése
 biztonságérzet kialakítása, fenntartása
Fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola napirendje:
 reggeli kör-önkiszolgálás
 szűkebb-tágabb környezet
 mozgásnevelés
 munka-játék-szórakozás
AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány
Az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány 1999-ben alapított,
békéscsabai székhelyű közhasznú szervezet. Feladata a térségben élő autista gyermekek és
családjuk életvitelének közelítése egy természetes életformához.
Az AUT-PONT Alapítvány arra törekszik, hogy programjaival, kapcsolataival, naprakész
információival, szolgáltatásaival e sajátos helyzetben nevelkedő gyermekek, fiatalok, illetve
családjuk életét könnyítse.
Az alapítvány szolgáltatásait az elmúlt időszakban 256 környékbeli érintett család vette
igénybe. A könnyű elérhetőségű, szabadidős és terápiás programok folyamatos
működtetéséhez szükséges forrásokat pályázati támogatások, valamint gazdálkodó
szervezetek és magánszemélyek adományai biztosítják.
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A szervezet székhelye a Békéscsabán, a Kereki sikátor 11. számú ingatlanban található AUTKÖZ-PONT. A saját tulajdonú 392 m2 alapterületű ingatlanrészben működik a
programszervező és segítő központ.
Az AUT-KÖZ-PONT Fogyatékosok Nappali Intézményében 24 autizmussal, illetve
halmozott fogyatékossággal élő, felügyeletre szoruló személy szociális és mentális
támogatását biztosítjuk. Az AUT-KÖZ-PONT-ban 9 autizmussal élő, 16. életévét betöltött
fiatal szociális foglalkoztatásban vesz részt.
A TÁM-PONT Támogató Szolgálat 20 autizmussal élő személy számára nyújt
szolgáltatásokat.
d) gyermekjóléti alapellátás
Békéscsaba Megyei Jogú Városban a gyermekjóléti alapellátás feladatait, a gyermekjóléti
szolgáltatást, illetve a gyermekek és családok átmeneti ellátását a Békéscsabai Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ és a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény végzi.
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek
családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott
személyes gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez
legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani.
A Gyvt. 39. § (1) bekezdése szerint a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit
védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban
történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő bölcsődés korú
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény.
Feladata a bölcsődés korú gyermekek gondozása-nevelése, az életkori és az egyéni
sajátosságokat figyelembe véve a gyermekek harmonikus testi- és szellemi fejlődésének
elősegítése.
Az önkormányzati fenntartású bölcsődék 2017. évi működési adatai:
3. számú
6. számú
8. számú
Megnevezés:
Összesen:
Bölcsőde:
Bölcsőde: Bölcsőde:
Férőhelyek száma:
132
50
78
260
Nyitvatartási napok
240
241
240
240,3
száma:
Beíratott gyermekek
száma a férőhelyhez
91,64 %
89,95 %
86,14 %
89,24 %
visz. %:
Beírt
gyermekek
átlag: 96
átlag: 37
átlag: 55
átlag: 188
száma/hó:
Beírt
gyermekek
száma
december
117
46
59
222
hónapban:
Napi
átlag
84
42
49
175
101

gyermeklétszám:
Gondozott
sérült
gyermek:

1

---

---
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Forrás: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Békéscsabán három önkormányzati fenntartású bölcsőde működik 260 fős férőhelyszámmal,
illetve egy vállalkozásban működtetett bölcsőde (MIVA Bölcsőde) 42 fős férőhellyel. 2018ban bölcsődei férőhelyfejlesztések a Településfejlesztési Operatív Program (TOP pályázat)
keretében történtek.
A 3. számú Bölcsődében további 2 csoportszoba (24 fő), a MIVA Bölcsődében további egy
csoportszoba (12 fő) került kialakításra tovább növelve az ellátotti létszámot.

Év

Önkormányzati
bölcsődék
száma
(TS 4801)

Bölcsődébe
beíratott
gyermekek
száma
(TS 4701)

Szociális
szempontból
felvett gyerekek
száma
(munkanélküli
szülő,
veszélyeztetett
gyermek, nappali
tagozaton tanuló
szülő)

2013

3

318

55

218

2014
2015
2016
2017

3
3
3
3

299
290
298
295

54
58
54
52

252
260
260
260

Működő összes
bölcsődei
férőhelyek
száma

Forrás: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

A bölcsődei adatokat megfigyelve az elmúlt 3 évben jelentős változás nem történt. A
bölcsődébe beíratott gyermekek száma 290 és 298 között mozgott.
e) gyermekvédelem
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében rendszeresek az
esetmegbeszélések, a szakmaközi megbeszélések a jelzőrendszer tagjaival, melyekről minden
esetben feljegyzés készül. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében
egyéni gondozási terv készül. A családgondozó javaslatot tesz védelembe vételre, esetleg más
gyermekvédelmi intézkedés megtételére abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy alapellátás
keretében nyújtott családgondozás nem vezetett eredményre, nem csökkent a gyermek
veszélyeztetettsége. A gyermekjóléti szolgálat kiválóan működteti, koordinálja a
jelzőrendszert, ösztönzi a tagjait, hogy tegyék meg jelzésüket a gyermekek
veszélyeztetettségének gyanúja esetén is. Segítséget, tájékoztatást nyújtanak a
családgondozók a veszélyeztető tényezők felismeréséhez.
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A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata
alapellátási feladatot lát el önálló szakmai egységként.
Illetékességi terület: Békéscsaba, Kétsoprony, Gerendás közigazgatási területe.
Békéscsaba város 2017. január 1. napján a 0-18 éves korosztály létszáma: 8876 fő
Bölcsődés:
311 fő
Óvodás:
1628 fő
Általános iskolás:
4292 fő
Középiskolás:
1722 fő
Intézményi ellátáson kívül: 923 fő
Hátrányos helyzetű gyermekek száma:
285 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma:
15 fő
2016 januárjától a jogszabályi változások alapján a családsegítést és gyermekjóléti
szolgáltatásokat települési szolgálatok és járási központok látják el. A szociális segítő munka
a szolgálatok, míg a hatósági intézkedést kívánó esetek a járásközpontok feladatkörébe
kerültek.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást 1197 fő vette igénybe. Az 1197 főből, 736
egyszeri alkalommal kereste fel az intézményt, 461 fő pedig együttműködési megállapodás
alapján rendszeres kapcsolatban állt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.
A 2017. évben alapellátásban gondozott gyermekek száma: 264 fő. A 2017. évben védelembe
vett gyermekek száma: 47 fő.
A gyermekek veszélyeztetettségének okai
Az intézmény a beszámolási időszakban 200 veszélyeztetett gyermeket tartott nyilván az
alábbi okok miatt:
- környezeti ok: 127 gyermek,
- magatartási ok: 60 gyermek,
- egészségi ok: 6 gyermek,
- anyagi ok miatt 7 gyermek.
A veszélyeztetettség megelőzése, megszűntetése érdekében tett intézkedések
- esetmegbeszélések száma:
18 alkalom
- esetkonferenciák száma:
60 alkalom
- átmeneti gondozásba került:
4 fő
- gyermekjóléti központhoz irányítva:
15 fő
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A gyermekek átmeneti gondozása is a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ fontos feladati közzé tartozik, az intézmény egy-egy szervezeti egységét képezik a
Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona.
A kedvezőtlen jövedelmi, anyagi helyzet tartós és jelentős probléma a családok életében, ez
jelentősen rányomja negatív hatását az érintettek mindennapi létfenntartására, lakhatására. A
mai Magyarországon a lakhatás, illetve a lakáshitel kifizetésével kapcsolatos válság, egyre
súlyosbodó problémaként jelenik meg a családok életében, egyre több család kényszerül
emiatt elhagyni otthonát. A családok Átmeneti Otthonát igénybe vevő családok lakhatása
megoldatlanná vált, ha nem biztosította volna az otthon a lakhatásukat, akkor valószínű, hogy
„utcára” kerültek volna ezek a családok.
A Családok Átmeneti Otthona biztosítja (2001 óta) a békéscsabai lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező lakhatási lehetőség nélkül maradt szülő (k) és gyermek (ek)
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részére az együttes lakhatást, befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott, vagy várandós
anyákat, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, szükség szerint további ellátást
nyújt.
A Gyermekek Átmeneti Otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el a szülői
felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével –
ideiglenes jelleggel – aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy az elhelyezés
hiányában ezek nélkül maradna, valamint ellátása a család életvezetési nehézségei miatt
veszélyeztetett. A fentieken túl elhelyezhető az a gyermek, akinek szülőjét (gondviselőjét) a
települési önkormányzat jegyzője gyermeke védelembe vétele során az átmeneti gondozás
igénybevételére kötelezett. A szakmai feladatokat 2 fő látja el, a szakmai program a szükséges
mellékletekkel együtt és az átszervezés a férőhelyek módosításának megfelelően megtörtént.
A Gyermekek Átmeneti Otthonának kihasználatlansága vezetett arra, hogy a fenntartó
kezdeményezte a már meglévő 4 lakószoba 2 lakószobára csökkentését, a férőhelyek 12 főről
6 főre csökkentését ezzel párhuzamosan 16 főről 22 fő férőhelyre a Családok Átmeneti
Otthona növelését.
A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl
felmerülő krízishelyzetekben lévő gyermekek, szülők, családok számára telefonon nyújtott
azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása A készenléti szolgálat ellátási
területünkön egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával lett megszervezve
úgy, hogy a készenléti ügyeletet ellátó munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy
ilyen segítséget tudjon mozgósítani.
A Békéscsabai Járásban működik a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény
keretében megvalósuló pszichiátriai, klinikai pszichológiai járóbeteg szakellátás, amely
jelenleg heti 90 órában látja el feladatát. A Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Pszichológiai Tanácsadó és Mentálhigiénés Gondozója 2004 óta társadalombiztosítás által
finanszírozott keretek között segíti a lakosság mentálhigiénés állapotának javítását. Eleinte
heti 30 pszichiátriai órában (10 szakorvosi és 20 nem szakorvosi), majd 2010-től további heti
30 klinikai szakpszichológiai órában folyik járóbeteg szakellátás a Pszichológiai Tanácsadó és
Mentálhigiénés Gondozó kereteiben Békéscsabán.
A Tanácsadó a folyamatosan növekvő igénynek igyekszik megfelelni a lakosság pszichológiai
ellátásának biztosításával. A Tanácsadó tevékenysége keretében regisztrált betegforgalmi
adatok, valamint a lakosság mentálhigiénés állapotának romlása indokolttá tette a helyi
szakellátásban jelenleg ellátatlan gyermekpszichiátriai tevékenység ellátását, ezért
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kapacitásbővítési kérelemmel fordult az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz, és a sikeres pályázatnak köszönhetően 2018. május
1-től befogadásra került a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés heti 30 órában (10
szakorvosi és 20 nem szakorvosi). A Tanácsadóban jelenleg 5 pszichiáter szakorvos heti 20
pszichiátriai szakorvosi órát lát el, fele-fele arányban felnőtt és gyermek-és
ifjúságpszichiátriai vonatkozásban. Az utóbbi 6 év adatai szerint 19.170 ellátás (összesen
10.303 pszichiátriai és 8.867 klinikai pszichológiai ellátás) történt, amelyből az OEP
finanszírozott 17.135 ellátást.
2017-ben 730 személy kapott ellátást, amiből 306 fő új felvételes volt. Átlagosan 3,6
alkalommal jelent meg 1 páciens, ami a 2015-ös átlagmegjelenésekhez képest (4,3
alkalom/páciens) kevesebb, ez is jelezheti, hogy kevesebb idő állt rendelkezésre a mentális
problémák segítésére. Az ellátottak köréből 211 a gyermek, ami a kliensek 29%-át jelenti.
Várólistán kb. 50 gyermek volt, ezért is kezdeményezte a város többletkapacitás igénylését
ugyanebben az évben. Az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt 2018-ban további 28 fő 18
év alatti, illetve 25 nagykorú személy várakozott az első jelentkezésig.
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A Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézményhez tartozó SOS Telefonos Lelkisegély
Szolgálat adatai is hasonló tendenciákat tükröznek, jelezve ezzel a mentálhigiénés segítség
iránti igény növekedését. Az SOS Tini Telefonos Alapítvány 1992 óta működő szervezet,
amelynek legfontosabb célkitűzése a Békés megyében és a vonzáskörzetében élő fiatalok
mentálhigiénés ellátása. Fő feladata közé tartozik a Tini Telefonos Lelkisegély szolgálat
működtetése, amely iskolaidőben naponta délután fél öttől- fél nyolcig fogadja a hívásokat
ingyenesen. Mivel ez egy olyan speciális réteg-telefon, amelyben fiatalok nyújtanak
segítséget fiataloknak, ezért ezt a szolgáltatást a kiképzett ügyelők (jelenleg tizenkét, 16-20
éves önkéntes kortárssegítő) önkéntesen és térítés nélkül végzik. A telefonos munkára
szakmailag felkészített tinédzserek önismereti és problémamegoldó képességeikkel több
feladatot is ellátnak az ügyeletek mellett.
Évközben középiskolai rendezvényeken vesznek részt, mentálhigiénés munkát végezve,
illetve rendhagyó osztályfőnöki órákat tartanak. A személyes segítségnyújtás területét is
hatékonyan végzik. Nyári szünetben, a fiatalokat vonzó fesztiválokon a „Lelkisegély Sátor”
működtetését látják el.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A sportolási lehetőségekhez vagy programokhoz való hozzáférés valamennyi oktatásinevelési intézményben biztosított. A sportlétesítmények fenntartása és működtetése, illetve a
helyi sportszervezetekkel való együttműködés kapcsán az Önkormányzat az egyesületeken
keresztül lehetőséget biztosít a város lakóinak sportolására. A Sportkoncepció és
sporttámogatási rendszer (2016–2020) című dokumentum rögzíti, hogy a sportszervezetek
ingyenesen használhatják az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményeket. Mivel a
klubok számára nem merül fel költség, így azt nem hárítják tovább a családok számára.
Az elmúlt években végrehajtott, valamint a jövőben tervezett sportlétesítmény-fejlesztések
komoly előrelépést jelentenek, és további sportolási lehetőségeket biztosítanak.
Műfüves labdarúgópályák, kerékpárutak, szabadtéri fitneszparkok épültek, amelyek lehetővé
teszik a családok közös sportolását (ezzel nagyon sokan élnek is). A tervek között szerepelnek
további műfüves pálya-, kerékpárút és fitnespark-építések, de futópályák (több is), fedett
sportlétesítmények (sportaréna, sportuszoda, röplabdacsarnok stb.) megvalósítása is tervezett.
A sporttal kapcsolatos tevékenység részletes leírása megtalálható a 3. pontban
Az „Egészséges Magyarország 2014 - 2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiában olyan
jövőkép fogalmazódott meg, amely a társadalom és az ágazat számára is egyértelművé teszi
az egészségügyi rendszer megújításának irányát. A cél az állampolgárok egészségi
állapotának javítása, az egészségben eltöltött életévek növelése, a fizikai és mentális egészség
egyéni és társadalmi értékének növelése, az egészségtudatos magatartás elősegítése, a területi
egészség-egyenlőtlenségek csökkentése valamint a társadalmi kockázatközösségen alapuló
egészségügyi ellátó rendszerhez való hozzáférés lehetőségeinek javítása.
Az egészségfejlesztés terén Békéscsabán számos egészségfejlesztő program áll a gyermekek
és a családok rendelkezésére. Az önkormányzat intézményei és a városban működő civil
szervezetek egyaránt szerveznek az egészségmegőrzéssel, egészség megelőzéssel kapcsolatos
programokat.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nagyon fontosnak tartja ezeket a
programokat. Támogat minden olyan kezdeményezést, amely az egészség társadalmi
értékének a növelését a lakosság egészségtudatos magatartásának az elősegítését szolgálja. A
város közigazgatási területén jelenleg is számos egészségfejlesztési program működik.
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Néhány program bemutatására az alábbiakban kerül sor.
1. A Békéscsabai Egészségnapok rendezvénysorozat keretén belül a Békéscsabai Védőnői
Szolgálat és a Békéscsabai KEF Drogprevenciós Munkacsoport által rendezett
Szenvedélyünk az egészség vetélkedő általános és középiskolás csapatoknak szervezett
rendezvénye. A vetélkedő minden évben megrendezésre kerül általában 2 alkalommal.
Tavasszal az általános iskolásoknak, ősszel a középiskolásoknak kerül megszervezésre. A
város összes általános és középiskolájának meghirdetett vetélkedőn kb. 20-25 csapat vesz
részt. A vetélkedőt megelőzően gyakran előzetes feladatként a csapatok rendőrségi
bűnmegelőzési, vagy valamilyen elsősegéllyel, egészséggel, esélyegyenlőséggel kapcsolatos
kisfilmet néznek meg, amellyel kapcsolatban a vetélkedőn feladatot is kapnak.
A versenyzők minden évben más aktuális témakörben oldják meg a feladatokat pl.:
egészséges táplálkozás – folyadékfogyasztás; X-box játék alapos kézmosás ellenőrzése;
vízhez kapcsolódó környezetvédelmi kérdések; bűnözővé és áldozattá válás a hétvégi buliban.
A feladatok összeállításában együttműködő partnerek: BMRK Bűnmegelőzési Osztály, Békés
Megyei Kormányhivatal EVO, Patent Diákiroda, Alföldvíz Zrt. stb. Az indításra várakozó és
már visszatért csapatok valamilyen játékos feladattal töltik el az időt, a Békéscsabai
Mentőállomás szakemberei segítségével pedig a félautomata defibrillátoros újraélesztést
gyakorolják. Minden résztvevő uzsonnát és gyümölcsöt kap a díjazáson kívül.
A Szenvedélyünk az egészség vetélkedő, mint kiemelkedő egészségfejlesztési rendezvény
2015-ben bekerült a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet „jó gyakorlatai” közé
2. Békéscsabai Egészségnapok rendezvénysorozat keretén belül kerül megrendezésre minden
évben a városi rajzverseny az óvodák, általános iskolák és a középiskolák diákjai
számára. A rajzverseny 2018. évi témája: Egészséges környezet, A TERMÉSZET.
A program elfogadásáról szóló Szociális és Egészségügyi Bizottsági döntés után felhívást
teszünk közzé, amely a városi honlapon is megjelenik, valamint elküldjük a békéscsabai
nevelési-oktatási intézményekbe. A beérkezett műveket szakértő zsűri rangsorolja. A rajzok
terveink szerint kiállításra kerülnek. Tervezett kiállítási helyszíne: Békés Megyei Könyvtár.
Szervező: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Védőnői Szolgálata és
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Szociálpolitikai Osztálya.
3. 2018.10.08-12-03. között 8 alkalomból álló „Szülésre és szülői szerepre való felkészítő
tanfolyam”
Helyszín: Békéscsaba Liget Látogató Központ.
Téma: Gyermeket váró kismamák és leendő apukák felkészítése a szülésre, születésre, a
gyermek gondozására, nevelésére.
Szervező: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Védőnői Szolgálata.
4. 2018.11.07. 14-18 óráig A helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén
tárgyú TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló
„Egészségnap Szervezése Nőknek”, „Nők Egészsége, Családok Egészsége” program
Helyszín: Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ Hajnal Utcai telephely,
óvoda, Békéscsaba Hajnal u.12.
Téma: A női lakosság figyelmét felhívni az egészségtudatos magatartás fontosságára,
tájékoztatást adni a népegészségügyi szűrővizsgálatokról.
A helyszínen végzett ingyenes szűrővizsgálatok, ételkóstolók, bemutatók, előadások és
tanácsadások segítségével ösztönözni a nőket az egészségtudatos magatartásra.
Szervező: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Védőnői Szolgálata.
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5. Lelki egészség világnapja – konferencia
A program a „Testi-lelki egészség megőrzését segítő egynapos programok szervezése a
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Békéscsaba
Megyei Jogú Város területén tárgyú TOP-6.9.1-15-BC1-2016-00001 projekt keretében” c.
projekt keretében valósul meg.
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ
Előadások témái:
‐ A virtuális közösségi tér hatása a családok életére - Szicsek Margit tanácsadó
szakpszichológus előadása
‐ A hála pszichológiája: sejtjeinktől kapcsolatainkig - Dr. Ferenczi Andrea egyetemi
adjunktus (KRE Pszichológiai Intézet).
‐ Negyven év a lelki egészség szolgálatában - Szabóné dr. Kállai Klára klinikai
szakpszichológus előadása
Szervező: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Pszichológiai Tanácsadó és
Mentálhigiénés Gondozója.
6. Mentálhigiénés és kompetenciafejlesztő programok- az asszertivitás erősítésével
A program a „Testi-lelki egészség megőrzését segítő előadások és mentálhigiénés programok
szervezése» Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén« tárgyú, TOP-6.9.1-16BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében” valósul meg.
Asszertív tréning
A tréning során az ismeretbővítésen túl kommunikációs készség és képességfejlesztés is
történik, melyek az eredményes, de erőszakmentes kommunikáció elsajátítását célozzák meg.
Helyszín: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény, Pszichológiai Tanácsadó és
Mentálhigiénés Gondozó – Békéscsaba, Wlassics sétány 4.
Megvalósítás ideje: 2018 őszétől - 2019. január 31-ig.
Szervező: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Pszichológiai Tanácsadó és
Mentálhigiénés Gondozója.
7. Anyatejes Világnap
A szoptatás fontosságának, egészségvédő szerepének erősítését szolgálja a rendezvény, amely
már hosszú évek óta a Védőnői Szolgálat egyik főprogramja. Meghívásra kerülnek a
kismamák, egészségvédő szervezetek, baba-mama ápolással foglalkozó cégek képviselői,
valamint a szülészeti-nőgyógyászati osztály orvosai is. Előadásokkal, játszósarokkal és
mintatermékekkel színesítik a rendezvényt, amely nagy népszerűségnek örvend a kismamák
körében.
Helyszín: Körösök Völgye Naturpark Egyesület székháza – Békéscsaba, Széchenyi Liget.
Megvalósítás ideje: minden év augusztus első péntekje.
Szervező: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Védőnői Szolgálata.
8. Egészségutca és Mozgásfesztivál
A program célja egészségmegőrzés és betegségmegelőzéssel kapcsolatos tanácsadás,
szűrések, mérések végzése, sportegyesületek bemutatása, együtt sportolási lehetőségek
biztosítása, egészséges ételek kóstolása, egészséges táplálkozási tanácsadás.
Helyszín: Szent István tér.
Megvalósítás ideje: augusztus vagy szeptember.
Szervező: Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete.
Az egészségtudatos magatartás kialakítása egészen kicsi kortól nagyon fontos. A
táplálkozással kapcsolatos tanácsok leggyakrabban az ételek összetételére, az étkezések
gyakoriságára, időpontjára vonatkoznak. Az egészséges, teljes értékű táplálkozás
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elengedhetetlen a megfelelő emésztéshez. Az emésztés megfelelő egyensúlyához a fogazat
épsége, egészsége nagyban hozzájárul.
A szájhigiéniás szokásainkkal foglalkozó kutatásokból kiderül, szinte mindenki tudja, hogyan
és hányszor kellene fogat mosni, illetve azt is, mivel járhat, ha nem így cselekszünk. Szomorú
tapasztalat, hogy ennek ellenére sem fordítunk erre elegendő időt és energiát. Az ENSZ
egészségügyi szervezete, a WHO által pár éve végzett felmérés szerint Európában a magyar
szájakban található szuvas fogak aránya az egyik legmagasabb.
Hazánkban utoljára 2003-ban indult átfogó, az ország valamennyi régiójára kiterjedő
egészségügyi vizsgálat a felnőtt korú lakosság szájüregi állapotára és szájhigiéniás szokásaira
vonatkozóan. A 2004-ben befejeződött reprezentatív felmérésen, amelyet a Semmelweis
Egyetem Fogpótlástani Klinikájának munkatársait készítettek, 4606 személy vett részt.
Hasonló nagyságrendű vizsgálatra ezt megelőzően a nyolcvanas évek végén került sor. Az
akkori és a 2004-ben kapott adatok között nincs jelentős eltérés: a két felmérés egyaránt
lesújtó képet fest az ország orális egészségügyi állapotáról.
A szakértők egyetértenek abban, hogy számottevő változás az azóta eltelt időszakban sem
következett be, így a 2004-ben publikált eredményeket megközelítőleg ma is érvényesnek
tekinthetjük. Ezt támasztják alá az elmúlt években végzett, nem reprezentatív kutatások is.
Az elmúlt évek kutatási eredményei igazolják, hogy hatéves korában egy átlagos magyar
gyermeknek közel 4 szuvas foga van, ami európai viszonylatban az egyik legrosszabb adatnak
számít.
Összehasonlításképpen: ez a mutató a svájci hatévesek esetében csak 0,8. A WHO ez irányú
ajánlásában egyébként a 2-es értéket jelöli meg a közeljövőben elérendő célként. Egy másik
vonatkozó ajánlása 50 százalékban határozza meg azoknak a hatéves gyermekeknek az
arányát, akiknek nincs szuvas foga. Ez az érték Magyarországon jelenleg csak 40 százalék.
Hasonlóan kritikus a helyzet a fogágybetegségek területén is. Hazánkban a tizenkét éves
gyermekek közel 70 százaléka szenved ezek valamelyik változatában. Kezelés nélkül az
állapotuk a későbbiekben súlyosbodhat, és komolyabb szövődmények léphetnek fel.
h) gyermekétkeztetés
A Gyvt. rendelkezései alapján gyermekétkeztetés esetén:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
aa) bölcsődés,
ab) óvodás,
ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %át,
d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az
intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani.
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A gyermekétkeztetésre vonatkozó térítési díjakat Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és
a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
szabályozza, amely minden évben felülvizsgálatra kerül.
A gyermekek étkeztetését - a bölcsődés korúak kivételével - a békéscsabai
Gyermekélelmezési Intézmény biztosítja. Az intézményi gyermekétkeztetés keretében
étkeztetett normatív kedvezményben részesült gyermekek száma 2017. évben az alábbiak
szerint alakult:
Kedvezményben részesült étkezett gyermekek
száma (fő)
Intézmény típusa
100%
50 %
Összesen
kedvezmény
kedvezmény
Bölcsőde
157
0
157
Fogyatékos személyek nappali
0
0
0
intézményében elhelyezett gyermekek
Óvoda
1176
0
1176
Általános Iskola
482
734
1216
Gimnázium
15
114
129
Szakközépiskola/szakgimnázium
2
213
215
Szakiskola
0
34
34
Kollégium
9
292
301
Összesen
1841
1387
3228
Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évben az intézményi
gyermekétkeztetés jogcímen 482.112.359,- Ft központi támogatásban részesült.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzatnak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek részére szünidei gyermekétkeztetését kell szervezni. A települési
önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti
munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon,
valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva
tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) szervezi
meg. A 2017. évben állami költségvetésből a szociálisan rászoruló (hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos helyzetű) – 6-18 – gyermekek étkeztetését az alábbi táblázatban
láthatóak szerint biztosította.
A 2017. évben az évközi szünetekben déli meleg főétkezést igénybe vevő gyermekek száma
Tavaszi szünet

HH

Nyári szünet

Őszi szünet

Téli szünet

Igénybe
Igénybe
Igénybe
Igénybe
vevők Összesen vevők Összesen vevők Összesen vevők
száma
száma
száma
száma
70 fő
75
183 fő
192 fő
79 fő
80 fő
60 fő
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Összesen
60 fő

HHH
Étkezési
napok
száma
adag
szám

fő

5 fő

9 fő

1 fő

0 fő

2 munkanap

43 munkanap

4 munkanap

4 munkanap

150

6907

320

234

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A Kormány által előírtaknak megfelelően az állami költségvetéséből finanszírozott 6907 adag
ebédből a nyár folyamán 139 szociálisan rászoruló gyermek étkezett a program mind a 43
munkanapján, és 53 gyermek vette igénybe időszakosan a szolgáltatást.
Az évközi szünetekben a déli meleg főétkeztetést az erre kijelölt iskolai telephelyeken lehetett
igénybe venni, a nyári szünetben további 4 idősek klubja kapcsolódott be az ételosztásba.
Az évközi szünetekben a déli meleg főétkeztetést nyújtó iskolai telephelyek: Erzsébethelyi
Általános Iskola (Békéscsaba, Madách u. 2.), Lencsési Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola (Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2.).
A nyári szünetben étkeztetést nyújtó idősek klubjai telephelyei: Deák Utcai Idősek Klubja
(Békéscsaba, Deák u. 3.), Mokry Utcai Idősek Klubja (Békéscsaba, Mokry u. 14.), Fövenyes
Utcai Idősek Klubja (Békéscsaba, Fövenyes u. 1/a.), Orosházi Utcai Idősek Klubja
(Békéscsaba, Orosházi út 94-96.).
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 303/2017 (V. 25.) közgy.
határozatban döntött arról, hogy saját forrásból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, nem hátrányos vagy nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére
szociális nyári gyermekétkeztetési programot indít. A programban részt vevő gyermekek napi
egy adag meleg főétkezésben részesültek 2017. június 19. és 2017. augusztus 16. közötti
időszakban folyamatosan, 43 munkanapon keresztül. A Békéscsabai Gyermekélelmezési
Intézmény által készített 6570 adag ebédből a nyár folyamán 109 gyermek étkezett a program
mind a 43 munkanapján, és 83 gyermek vette igénybe időszakosan a szolgáltatást. A program
összköltségvetése 3.206.536,- Ft volt.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához nem érkezett hátrányos
megkülönböztetésre vonatkozó bejelentés, panasz.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
Békéscsaba Megyei Jogú Városban az adott szolgáltatások a megjelenő szükségleteken
alapulnak és nem egy konkrét társadalmi csoporthoz kötődnek, így nincs pozitív
diszkriminatív hatásuk.
4.4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Óvodai ellátás
Békéscsabán, 22 telephelyen működik óvoda, összesen 2042 fős férőhelylétszámmal. Ebből
önkormányzati fenntartású óvoda 18 telephelyen található, 1810 fős férőhellyel 72
gyermekcsoportban.
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ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek

22
7

Óvodai férőhelyek száma
Óvodai gyermekcsoportok száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt)
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama:
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet

2042
84
6.00-18.00
4 hét karbantartási szünet
Fő
Hiányzó létszám
179
0
173
0
8
0,25
78
0
25,25
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A 3-6 éves korú gyermekek száma 2017-ben, az előző évhez képest 52 fős növekedést mutat.
Az óvodai csoportok száma 83-ról 84-re növekedett és az óvodába beíratott gyermeke száma
47 fővel növekedett.
Év

3-6 éves
korú
gyermekek
száma

Óvodai
gyermekcsoportok
száma (TS 2401)

Óvodai férőhelyek
száma
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
(TS 2801)

2013
2014
2015
2016
2017

1965 fő
1902 fő
1899 fő
1824 fő
1876 fő

80
80
82
83
84

2 295
2 260
2 053
2 042
2 042

Óvodai feladatellátási helyek
száma
(gyógypedagógia
i neveléssel
együtt)
(TS 2701)
21
21
22
22
22

Óvodába beírt
gyermekek
száma
(gyógypedagógia
i neveléssel
együtt)
(TS 2601)
1743
1 755
1 712
1 668
1 715

Óvodai
gyermekcsoportok
száma
gyógypedagógiai
nevelésben
(TS 2501)
1
1
3
4
5

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
Gyógypedagógiai gyermekcsoportok az Esély Pedagógiai Központban, illetve a Napraforgó
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben működnek, összesen 5
csoportszobával.
Általános Iskola
Az általános iskolások száma az elmúlt években folyamatos emelkedést mutat, mind az alsó,
mind a felső tagozatos tanulók körében. A napközis általános iskolai tanulók száma 149 fővel
növekedett.
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Általános iskola
Általános iskola 51-4. évfolyamon
8. évfolyamon
tanulók száma
tanulók száma
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
Tanév
oktatással
oktatással együtt)
együtt)
(TS 1901)
(TS 1801)
fő
fő
2012/2013
2 206
1 950

Általános
iskolások
száma

Napközis általános iskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
(iskolaotthonos tanulókkal együtt)
(TS 1701)

fő
4 156

fő
2 792

%
67,2%

2013/2014

2 229

1 925

4 154

2 976

71,6%

2014/2015

2 249

1 963

4 212

2 978

70,7%

2015/2016
2016/2017

2 254
n.a.

2 034
n.a.

4 288
n.a.

3 127
n.a.

72,9%
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A 2015/2016-os tanévben 15 feladat-ellátási helyen működött általános iskola. A
gyógypedagógiai oktatásban az 1-8 évfolyamon 15 osztály funkcionál, mely az előző évekhez
képest két új osztállyal növekedett.

Tanév

Az általános
Az általános
iskolai osztályok
iskolai osztályok
száma a
száma (a
gyógypedagógiai
gyógypedagógiai
oktatásban (a
oktatással
nappali
együtt)
oktatásban)
(TS 2201)
(TS 2101)
1-8 évfolyamon 1-8 évfolyamon
összesen
összesen

Általános iskolai
feladat-ellátási
helyek száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 2001)
db

2012/2013

12

196

14

2013/2014

12

197

14

2014/2015

13

200

14

2015/2016
2016/2017

15
n.a.

202
n.a.

15
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A 8. évfolyamot eredményesen befejező tanulók száma nem mutat egyenletes növekedést. Az
figyelhető meg, hogy az egyik tanévben csökken a számuk, a következőben pedig nő. A
2015/2016- os tanévben az előző évhez képest 6 fővel csökkent ezen tanulók száma.
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Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen
befejezte a nappali oktatásban (TS
2301)
Fő

2012/2013

604

2013/2014

507

2014/2015

572

2015/2016
2016/2017

566
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

a)
a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű
és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai
ellátása
A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény (a továbbiakban: Nktv.) 4. § 25.
pontja alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
a) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók részére az Nktv. 47. § (1) bekezdésében, a
szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint, joguk van az állapotuknak
megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás biztosításához.
b) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása,
továbbá kollégiumi nevelése az Nktv. 47. § (3) bekezdése alapján megvalósítható:
az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív
pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi
gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai
osztályban (a továbbiakban: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók – külön vagy
közös, vagy részben közös – nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola,
kollégium együtt: gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási
intézmény).
c) A Nktv. 47. § (5) bekezdése alapján a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt
vevő nevelési-oktatási intézményben a gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül.
d) Az Nktv. 47. § (10) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló
neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember
utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. Az utazó gyógypedagógusi hálózat
megszervezése és működtetése az állami intézményfenntartó központ feladata.
A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz, hogy
fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek
növeléséhez.
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Az óvodás korú hátrányos helyzetű gyermekek részére az óvoda pedagógiai programja
tartalmazza az óvodai fejlesztő programot, a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai
feladatokat, a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet, valamint az
együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, amelyek a gyermekek óvodai
nevelése során a szülőket támogatják, és a gyermek számára szolgáltatásokat biztosítanak.
Az Oktatási Hivatallal együttműködve két nagy európai uniós projekt is megvalósul
Békéscsabán az óvodai ágazatban:
Az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési
intézmények támogatása” című kiemelt projektben a pedagógiai tevékenységek
hatékonyságának fejlesztése az esélyteremtő nevelési eljárások eredményes alkalmazása a cél.
A projekt keretében az „Esélyteremtő óvoda” nevelési rendszerének intézményi szintű
megvalósítása és fenntartható alkalmazása valósul meg a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai
Általános Művelődési Központ Hajnal utcai telephely óvodájában.
Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása” című óvodai alprojekt keretében a célhoz olyan beavatkozások társulnak, mint a
lemorzsolódás megelőzősét, a beavatkozást szolgáló célzott támogató mechanizmusok, az
egyenlő bánásmód érvényesülését szolgáló nevelés-oktatás-szervezési gyakorlatok
támogatása. A projekt közvetlenül a köznevelési intézmények szintén kíván beavatkozni a
végzettség nélküli pályaelhagyás csökkentésébe helyi szintű, az igényeknek megfelelő
programok kidolgozásával, a végrehajtás segítésével és ellenőrzésével. A projekt
együttműködő partnere a Lencsési Óvoda és a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda
Tábor utcai telephely óvodája.
Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az
általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a
településen több általános iskola működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell
meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya
a nevelési-oktatási intézményekben. Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése
után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek
teljesítésénél előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. Az
általános iskola, a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és
az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási
rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az első–negyedik évfolyamra járó
tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító 1-3 fős
foglalkozásokat. Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos
helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos,
továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.
A középfokú iskolákba történő jelentkezés esetén a rangsorolás során az azonos összesített
eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt
követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola
székhelye, feladat-ellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges
helyzete ezt indokolja.
Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az
Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program az érettségi megszerzéséhez és a felsőfokú
114

tanulmányok folytatásához szükséges felkészüléshez, a sikeres szakmaszerzéshez nyújt
tanulási, szociális, egészségügyi támogatást hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű,
valamint rászoruló tanulók számára kollégiumi elhelyezéssel. Az Arany János
Tehetséggondozó Programnak és az Arany János Kollégiumi Programnak előkészítő
évfolyama is van, ezek a programok 5 évesek. Az Arany János Kollégiumi- Szakiskolai
Program 3 éves. A programokban megvalósuló tevékenységek többek között: tehetségsegítés,
egyéni fejlesztési és tanulási tervek kialakítása, pályaválasztás segítése, tanulmányi
versenyeken, kulturális és sportrendezvényeken való részvétel, szociális hozzájárulás
biztosítása.
A szakmai képzés megszerzése érdekében a kormányhivatal méltányosságból, a hátrányos
helyzetű tanuló – kiskorú tanuló esetén szülője, gyámja – kérelmére, valamint tartós betegség
vagy egyéb, méltányolható körülmény esetén a tanuló – kiskorú tanuló esetén szülője, gyámja
– kérelmére és a szakképző iskola javaslatára engedélyezheti az állam által támogatott iskolai
rendszerű szakképzés jogszabály által meghatározott időtartamának legfeljebb két tanévvel
történő meghosszabbítását. A tanuló – a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési
igényű tanuló kivételével – második szakképesítés megszerzésére irányuló képzést kizárólag
felnőttoktatásban kezdhet.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
Az iskolapszichológiai ellátás, mint a nevelési tanácsadás feladatellátás egyik tevékenysége
általában legnagyobb számban az általános iskola felső tagozatára járó tanulók által
kihasznált, illetve a középiskolás korosztály részéről intenzív a találkozások, konzultációk
száma. A középiskolás korosztályban valamennyi kistérségi településről bejáró tanuló érintett,
de az ellátás szempontjából a békéscsabai létszámot emelik.
Békéscsabán az ellátás iránti igény azt mutatja, hogy a serdülő korosztály tekintetében magas
a segítséget kérő és igénylő fiatal, család, osztályközösség és velük foglalkozó pedagógusok
száma. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye pedagógia
munkakörben foglalkoztat jelenleg 4 fő gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiénés
szakpszichológust és 10 fő gyógypedagógust. Az Intézményben pszichológus és
mentálhigiénés szakemberek végzik a mentálhigiénés prevenciós tevékenységet, amelynek
legjellemzőbb, az éves munkatervekben konkretizálódó területei:
- önismereti csoportok,
- drog prevenciós foglalkozások,
- feszültségoldó dramatikus játékok.
Az Intézmény pedagógusainak lehetősége van - szakmai személyiségfejlesztésük és lelki
egészségük megőrzése céljából - egyéni és csoportos szupervíziót, esetmegbeszélést és
szakmai konzultációt igénybe venni. Ezzel biztosítják, hogy valóban személyes példákkal,
mintákkal tudják segíteni egészségnevelési programjuk megvalósítását.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció
Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni a halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek családi környezetéből fakadó hátrányait. A roma népesség jelentős iskolai,
képzettségi hátrányokkal jellemezhető a többségi társadalomhoz képest. Bár tapasztalható a
képzettségi szint emelkedése, ez azonban kevés ahhoz, hogy ennek nyomán csökkenjenek a
társadalmi különbségek, ezért fel kellene gyorsítani a roma népesség iskolai felzárkózását.
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A társadalmi, kulturális hátterű oktatási hátrányok annál sikeresebben ellensúlyozhatók, minél
korábbi életkorban kezdődik meg a felzárkózás támogatása. Az óvodai felzárkózási
programoknak kiemelt jelentősége van a későbbi hátrányok kialakulásának megelőzésében.
Jogellenes elkülönítés óvodai nevelés területén sem az önkormányzati, sem a nem
önkormányzati fenntartású békéscsabai óvodákban, valamint az oktatás-képzés területén a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületében nem történik. A
jogszabályoknak megfelelő minden esetben a gyermek és a tanuló felvétele, a csoportba
illetve osztályba sorolása.
Óvoda
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodák közötti megoszlása egyenletes. Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodái integrált nevelés ellátására a
látásfogyatékosság, értelmi fogyatékosság (enyhe, középsúlyos) és halmozott fogyatékosság
kivételével kijelölhetők.
A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium,
Művészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium integrált nevelés ellátására – a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyerekek
számára kijelölhető.
Általános Iskola
Az általános iskolák közötti különbségeket nem a tudatos szegregáció okozza, sokkal inkább a
„látens” szelekciós folyamat, amely nem azért jön létre, mert az iskolák „válogatnak”, hanem
a tájékozottabb és jobb érdekérvényesítő képességgel bíró szülők általuk jobbnak ítélt
iskolába íratják gyerekeiket. Az alacsonyabb társadalmi státuszú szülők viszont kevésbé
tudnak élni a szabad iskolaválasztási jogukkal, ennek következtében a szabad iskolaválasztás
növeli az iskolák közötti társadalmi különbségeket és nem a tudatos, jogellenes szegregációt.
A szelekció csökkentése érdekében a korábban a közoktatási, illetve jelenleg a köznevelési
törvényben szabályozott iskolakörzetek közötti halmozottan hátrányos helyzetűek arányára
vonatkozó körzeti felülvizsgálati kötelezettség csak részben tölti be a funkcióját, vagyis az
esélyegyenlőség biztosítását, hiszen az egyenlőtlenséget nem kizárólag az iskolakörzetek
közötti különbség, hanem a szabad szülői iskolaválasztás is okozza.
Az általános iskolák esetében a körzethatárok felülvizsgálata az esélyegyenlőségi
szempontoknak megfelelően minden évben megtörtént, de eddig nem volt szükséges a
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nem megfelelő aránya miatt körzethatármódosításra.
Középiskola
Az egyes középfokú intézménytípusok és intézmények között a hátrányos helyzetű tanulók
arányainál is jelentős eltérések mutatkoznak, szakiskoláknál figyelhető meg a legmagasabb
arány. Azonban ez országos jelenség, és ezt sem tudatos, jogellenes szegregáció okozza,
hanem az iskolarendszer szelektivitása, amit több hazai és nemzetközi rendszerszintű
vizsgálat is kimutatott.
Békéscsaba nevelési-oktatási intézményrendszerében a speciális gyógypedagógiai ellátás
feladataira létrehozott Esély Pedagógiai Központ és a sajátos nevelési igényű tanulók
nevelését, oktatását ellátó Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
kivételével - amely intézmények részben elkülönített, de nem szegregáló nevelést-oktatást
végeznek - nem folytat szegregáló oktatás-szervezési gyakorlatot.
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d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Az országos mérési eredmények alapján az azonos lakosságszámú településekhez viszonyítva
jók az eredmények.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nem alkalmaz pozitív diszkriminációt, a
hátránykompenzáló juttatások megtalálhatóak, amelyek közül az ügyfelek leggyakrabban a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
veszik igénybe. A 2017. év folyamán 801 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben.
Az iskolai szelekció káros hatásait felismerve, az elmúlt évek oktatáspolitikája kiemelten
támogatta a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
felzárkózását és társadalmi beilleszkedését segítő programokat.
Az iskolák általában nyitottan fordulnak az újként jelentkező kezdeményezésekre, illetve saját
maguk tesznek javaslatokat a feladatok megoldására, feladatvállalásra. Így alakult ki az a
minőségi oktatásfejlesztéssel együtt járó tartalmi fejlesztés, amit folyamatos
szolgáltatásbővítéssel tudott a város napjainkig is fenntartani:
a)
mozgássérült gyerekek integrált oktatása, valamint alapfokú művészeti oktatás a
Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncművészeti
ágban,
b)
autisták képzésének megszervezése az Esély Pedagógia Központban,
c)
a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában speciális szervezésű
osztályokban történő oktatás a Torna Club kereteiben sportoló tornászok és vívók
számára,
d)
két tanítási nyelvű oktatás a harmadik évfolyamtól felmenő rendszerben angol és
magyar nyelven a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.
4.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Magas a nem egészséges fogazatú gyermekek
száma
A hátránykompenzáló ellátások
áttekintésének a szükségszerűsége

Megfelelő szájhigiénére nevelő program
kidolgozása
A hátránykompenzáló juttatások áttekintése
az iskolai, óvodai szociális munka tükrében

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) 76/207/EGK a férfiak és a nők közötti
egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a
munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló irányelvének 1. cikke megfogalmazza,
hogy a tagállamokban a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elve érvényesüljön az
előmenetelt is magában foglaló munkavállalás, szakképzés, munkafeltételek, valamint – a (2)
bekezdésben említett feltételek esetén – a szociális biztonság tekintetében. A továbbiakban az
„egyenlő bánásmód elve” kifejezés jelöli ezt az elvet.
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Az egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság terén történő fokozatos megvalósítása
céljából a Tanács a Bizottság javaslata alapján ezen elv tartalmát, hatályát és alkalmazási
módjait meghatározó rendelkezéseket fogad el. A 2. cikke alapján a következő rendelkezések
alkalmazásában az egyenlő bánásmód elve azt jelenti, hogy semmiféle nemi
megkülönböztetés nem alkalmazható sem közvetlenül, sem közvetetten, különös tekintettel a
családi állapotra és a családi jogállásra történő hivatkozással.
A Tanács 79/7/EGK a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális
biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról szóló irányelve 1. cikke alapján az
irányelv célja a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság
területén történő fokozatos megvalósítása (a továbbiakban: „az egyenlő bánásmód elve”) a
szociális biztonság és a 3. cikk szerinti szociális védelem egyéb elemeinek tekintetében.
A Tanács 86/378/EGK a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról szóló
irányelvének (2) bekezdése alapján a nők és férfiak közötti egyenlőség az EK-Szerződés 2.
cikke és 3. cikkének (2) bekezdése, valamint a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint alapelv. A
Szerződés e rendelkezései kimondják, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőség a Közösség
„feladata” és „célja”, és tevőleges kötelezettséget rónak a Közösségre, hogy ezt minden
tevékenysége során előmozdítsa.
Magyarország Alaptörvényének XV. cikke rögzíti, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő.
Minden ember jogképes. Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy
más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet
szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. A nők és a férfiak egyenjogúak. Magyarország az
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket
és a fogyatékkal élőket.
Állandó népesség - nők

0-14 éves (11%)

15-17 éves (2%)
65 év feletti
(24%)
60-64 éves (8%)

18-59 éves
(nők TS
0311,
férfiak TS
0310)
55%

Forrás: TeIr
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Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú
nők és férfiak aránya (%)

Korcsoport

Állandó népesség száma (nők TS 0302, férfiak TS 0301)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (nők TS 0307, férfiak TS 0306)
15-17 éves (nők TS 0309, férfiak TS 0308)
18-59 éves (nők TS 0311, férfiak TS 0310)
60-64 éves (nők TS 0313, férfiak TS 0312)
65 év feletti (nők TS 0315, férfiak TS 0314)

Nők
53,16%
6,00%
1,26%
28,96%
4,45%
12,48%

Férfiak
46,84%
2,29%
6,17%
1,30%
28,16%
3,62%
7,59%

Forrás: TeIr

A fenti táblázat adatait áttekintve megállapítható, hogy az állandó népességhez viszonyítva a
nők százalékos aránya a 18. évtől kezdődően magasabb a férfiakénál. A diagram adatait
megvizsgálva a női állandó népesség összetételéből 65 év feletti női népesség százalékos
aránya eléri a 24 %-ot, viszont a női 0-18 éves korosztály csak 13%-os arányt képvisel. Az
adatokból arra lehet következtetni, hogy a női lakosság nagymértékben elöregedő.
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód
követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az
elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges
szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerőpiaci viszonyokat kell figyelembe venni.
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti,
hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható
helyzetben lévő személyhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi
meg a törvény a nemet, a családi állapotot, az anyaságot és a terhességet is.

Év
2013
2014
2015
2016
2017

Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak
Munkanélküliek
száma
Férfiak
Nők
Férfiak
Nők
(TS 0804)
(TS 0804)
(TS 0801)
(TS 0802)
20 767
22 052
1 667
1 843
20 535
21 695
1 291
1 401
20 268
21 413
1 046
1 118
20 056
21 024
902
981
n.a
n.a
765
805
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
(*n.a.: nincs adat)
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Nők foglalkoztatási helyzete (fő)

Férfiak foglalkoztatási helyzete
(fő)
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25000
20000
15000
10000
5000
0

20000
15000
10000
5000
0
2013

2014

2015

2016

2017

2013
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2017

munkanélküliek

munkanélküliek

foglalkoztatottak

foglalkoztatottak

munkavállalási korúak száma

munkavállalási korúak száma

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
Álláskeresők aránya
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2013

2014

2015
nők

férfiak

2016

2017

összesen

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
A munkanélküliek száma jelentsen csökkent az elmúlt évek alatt. Közel 100 fővel kevesebb
munkanélküli van az aktív korúak körében. A nők között több a munkanélküli, de az aktív
korúak arányához viszonyítva nincs jelentősebb különbség a férfi és a női munkanélküliek
között.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A munkaerő piacról történő kiesés nem csak és nem elsősorban a szaktudás elavulás miatt
jelent nagy hátrányt a kisgyermekes nőknek. Fontos probléma lehet a kapcsolati háló
gyengülése, ám szakmai, munkahelyi kapcsolatok ápolás 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 iskolai végzettséggel rendelkező nők
vállalnak három vagy több gyermeket.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, intézményei és civil szervezetek számos
olyan programot valósít meg, amelyek a nők foglalkoztatásban való részvételét segítik.
A „Munka, Család, Egyensúly…” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00053 azonosítószámú nyertes
projekt végrehajtása az Egyensúly AE Egyesület és a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit
Kft. szervezésében folyik.
A program fő címe: „Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok
helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése – női munkavállalók
esetében.”
A száraz cím ellenére a programon résztvevők igen színvonalas előadáson és tréningen
vehettek részt. „Női vezetőkkel a női munkavállalókért„ címmel Ferenczné Szarvas Anikó a
Gál Ferenc Főiskola mestertanára, munka- és szervezet szakpszichológus tartott előadása
gyakorlati szemmel világított rá arra, hogy mind a férfire, mind a nőre szükség van a
vezetésben is: a férfire a dinamikussága, a nőre a lágysága miatt. Európai Uniós előírás szerint
2020-tól a női vezetők aránya 40%-ot el kell érjen a munkáltatóknál.
Az atipikus foglalkoztatási forma a tipikustól eltérő foglalkoztatási formát jelent, a otthon
dolgozástól a rugalmas munkavégzésig – mert ha a munkavállaló kiegyensúlyozottan él, nő
munkavégzésének hatékonysága, ami jó a cégnek, és jó a dolgozónak is.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az iskolázottság, a tanulás az egyik legalapvetőbb feltétele a nők esélyegyenlőségének
eléréséhez. A megfelelő képzettség megszerzése elengedhetetlen a jól fizető, magas státusú
állások betöltéséhez.
Iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak százalékában

-8400,0%
-8600,0%
-8800,0%
-9000,0%

‐8870,0%

-9200,0%
-9400,0%
-9600,0%

‐9330,0%
‐9470,0%
‐9720,0%

-9800,0%
2001

2011

Forrás: TeIr
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Év

Legalább az általános iskola 8.
Iskolai végzettséggel
évfolyamát elvégzett 15 éves és nem rendelkező 15 éves és idősebb
idősebb népesség, a megfelelő
népesség, a megfelelő korúak
korúak százalékában
százalékában
Nő (TS 1602) Férfi (TS 1601)

2001
2011

%
89,7
95,7

Nő

%
%
-8870,0%
94,3
-9470,0%
98,2
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Férfi
%
-9330,0%
-9720,0%

A legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégzett 15 éves és idősebb népesség számát a
megfelelő korúak százalékában bemutató táblázatban szereplő adatok alapján megállapítható,
hogy a férfiak nagyobb százalékban végzik el legalább az általános iskola 8. osztályát, mint a
nők. A 2011. évi adatok lényegesen kedvezőbbek a 2001-es adatoknál. A nők 4,3 %-a nem
végezte el az általános iskola 8. osztályát sem, ez az arány 2018-ban feltételezhetően tovább
javult, ezzel is magyarázható a munkanélküliséget bemutató számadatok jelentős csökkenése
is.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A foglalkoztatás területén történő hátrányos megkülönböztetésről Békéscsaba Megyei Jogú
Város közigazgatási területéről nincs adatunk.
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 Bölcsődék szakmai munkája megfelel azoknak a kritériumoknak, amelyeket a Gyvt.,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.)
NM rendelet, a Bölcsődék Országos Alapprogramja és az NCSSZI által kiadott Módszertani
Levelek előírnak. A kisgyermekkori gondozás – nevelés feladata intézményi keretek között
megosztani a családdal a gyermekneveléssel járó feladatokat, és olyan hátrányos helyzetű
gyermekek számára is megfelelő ellátást, gondozást – nevelést biztosítani, ahol ez a családban
nem, vagy csak részben biztosított.

év

2008
2009
2010
2011

3 év alatti
gyermekek
száma a
településen

működő
bölcsödék
száma

1 527
1 504
1 420
1 362

4
4
4
4

bölcsődei férőhelyek száma
önkormányzati

egyéb

160
170
204
204

35
35
49
42
122

működő
családi
napközik
száma

1

3

férőhelyek
összesen

12
14
23
21

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1 299
1 775
1 815
1 860
1 839
1 833

4
4
4
4
4
4

218
244
260
260
260
260

42
42
42
42
42
42

3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

21
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Forrás: helyi adatgyűjtés

A 3 év alatti gyermekek száma 2017-ben 1833 fő volt, ehhez képest a bölcsődei férőhelyek
száma 260 + 42 volt, amelyhez még a családi napközis férőhelyek is hozzáadódnak. A 3.
számú Bölcsődében és a MIVA Bölcsődében jelenleg megvalósított projekt eredményeként
hamarosan további 24+12 férőhellyel bővül a bölcsődék férőhelyszáma. Így összesen 338 lesz
Békéscsabán a bölcsődei férőhelyszám.
Családi napközi
25
20
15
10
5
0
2013

2014

2015

2016

2017

Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma (december 31-én)
(TS 4901)

Forrás: TeIr

2002-ben a barcelonai Európa Tanács által elfogadott célkitűzések szerint, az Európai Unió
tagállamainak 2010-ig a 3 évesnél fiatalabb gyermekek egyharmada részére napközbeni
ellátást kellett volna biztosítani. Magyarországon 2010-ben 12,4% volt ez az arány. Az elmúlt
évek alatt az intézményrendszer bővítésével sikerült javítani ezen az arányon, amelynek
köszönhetően 2017. évi adatok alapján a 0-2 éves gyermekek 17%-a tudott napközbeni
ellátást biztosító szolgáltatásban részt venni. Jelenleg Békéscsaba közigazgatási területén elő
0-3 éves korú gyermekek 17,78%-ának bölcsődei elhelyezése megoldott. Ez a szám még
elmarad az optimálistól, de az országos átlagnál magasabb.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata három bölcsődét működtet (jelenleg 260
férőhely), amely hamarosan 282 férőhelyre bővül. Békéscsabán egy vállalkozásban
üzemeltetett bölcsőde (jelenleg 42 férőhely, hamarosan 56 férőhelyre módosul) működik,
amely működéséhez az Önkormányzat az évi költségvetésében meghatározott előirányzattal
járul hozzá.
Az önkormányzati fenntartású bölcsődék 2017. évi működési adatai:
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Sorszám
:

Megnevezés:

3. számú
Bölcsőde:

6. számú
Bölcsőde:

8. számú
Bölcsőde:

Összesen:

1.

Férőhelyek száma:

132

50

78

260

2.

Nyitvatartási napok száma:

240

241

240

240,3

3.

Beíratott gyermekek száma
a férőhelyhez visz. %:

91,64 %

89,95 %

86,14 %

89,24 %

átlag: 96

átlag: 37

átlag: 55

átlag: 188

4.

Beírt gyermekek száma/hó:

5.

Beírt gyermekek száma
december hónapban:

117

46

59

222

6.

Napi átlag gyermeklétszám:

84

42

49

175

7.

Gondozott sérült gyermek:

1

---

---

1

Forrás: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Az önkormányzati Bölcsődék férőhelyei 2017-2018.

8. Bölcsőde
30%

3. Bölcsőde
51%

6. Bölcsőde
19%

Forrás: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

A Belvárosi Bölcsőde épületében (Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) az Európai Unió
támogatásával 2006. április 18. napjától 10 férőhelyes Játszóház működik, felhasználva a
működtetésben a bölcsődei gondozási-nevelési elveket.
A Játszóház barátságos környezetben nyújt lehetőséget arra, hogy:
a) amíg a szülő ügyeit intézi, vagy képzésen vesz részt, munkahelyét látogatja, vagy
állásinterjúra készül, felkészült gondozónők, pedagógusok segítségével, támogatásával
tevékenykedhessen a kisgyermek, megismerhesse a közösség, az együttjátszás
örömeit,
b) igény szerint a gyermekek számára napszaknak megfelelő étkezést biztosítanak,
c) változatos játékeszközöket, és velük való tevékenységet kínálnak,
d) a szülők nevelési, gondozási területen esetlegesen felmerült kérdéseire választ adnak,
e) a szülőknek álláskereséssel kapcsolatosan önéletrajz készítésében és az interjúra való
felkészülésben segítséget nyújtanak.
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A gyermekszám emelkedésével nő a családok elszegényedésének esélye. A tervezettnél több
gyermeket vállaló családok között az elszegényedés kockázata kétszer nagyobb, mint ott, ahol
a család saját elképzeléseinek megfelelő számú gyermek született. A gyermekszegénység
csökkentésének egyik eleme a családtervezés tudatosságának növelése lehetne.
Családtervezési tanácsadás helyszíne lehet a védőnői tanácsadó, a Családvédelmi Szolgálat
tanácsadója, a családok otthona, és egyéb közösségi programokra alkalmas helyszín. Cél a
leendő szülők testi-lelki szociális felkészítése a gyermekvállalásra, az egészséges életmód
ismereteinek és készségeinek fejlesztése. A területi védőnők a nővédelem területén végzett
látogatásainak száma: 153 alkalom volt. Békéscsabán a Békés Megyei Központi Kórház Dr.
Réthy Pál Tagkórháza épületében működik a család és nővédelmi tanácsadó, ahol a várandós
gondozás és a lánykatanácsadás folyik. A várandós gondozás során elérendő cél a magzat
egészséges fejődésének és megszületésének elősegítése, a veszélyeztetettség és
szövődmények megelőzése. A várandós gondozás a védőnő, a nőgyógyász szakorvos és a
várandósnő együttműködésén alapul.

Év
2013
2014
2015
2016
2017

Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
31 (15 területi
1775
118
védőnő)
31 (15 területi
1815
121
védőnő)
31 (15 területi
1860
124
védőnő)
31 (15 területi
1839
123
védőnő)
31 (15 területi
1833
122
védőnő)
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakembere a családgondozás során a
szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát tájékoztatja az őt, illetve a magzatot megillető
jogokról, támogatásokról, ellátásokról. A családgondozó az egyéni esetkezelés alkalmával
meghallgatja a várandós édesanyát, mentálisan támogatja, segíti a támogatásokhoz,
ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátásokhoz való
hozzájutásban.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Az ENSZ meghatározása szerint: "A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt
érő erőszakos tett, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést okoz vagy okozhat nőknek,
beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való
önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában. Beleértendő, de nem
korlátozandó a testi, szexuális és lelki erőszakra, melyet az áldozat a családon belül szenved
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el, ide értve a bántalmazást, a lánygyermekkel való szexuális visszaélést, [...] a házasságon
belüli nemi erőszakot [...]"18
A nők elleni erőszak a nők elleni diszkrimináció legszélsőségesebb formája, ám csak egy
azok közül. A nők alacsony részvétele a politikai életben (a magyar parlamenti képviselők
megközelítőleg 8 százaléka nő), a tanulástól és a választójogok gyakorlásától való eltiltás,
tiltása (hazánkban a nők 1945 óta szavazhatnak vagyoni helyzetüktől függetlenül), 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 a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület 1994 januárjában alakult azzal a
céllal, hogy segélyvonalat indítson bántalmazott nők részére. A segélyvonalra, amely mind a
mai napig az egyetlen olyan célzott telefonos szolgáltatás e témában, amelyet képzett női
önkéntesek működtetnek civil szervezeti keretek között. Érkeznek hozzájuk hívások az ország
minden részéről. Este hattól tíz óráig tartó ügyeletük napi 5-8 bántalmazással és családon
belüli erőszakkal kapcsolatos ügyet regisztrál.
A családon belüli erőszak nem magánügy. Számos nemzetközi egyezmény és javaslat
kimondja, hogy a családon belüli nők és gyerekek elleni erőszak a nőkkel szembeni
diszkrimináció egyik formája, és ezért ennek megszűntetése állami feladat. Egy ilyen mértékű
társadalmi problémát egyetlen civil szervezet sem tud egymaga megoldani. Amiben a NANE
valóban segíteni tud, az a meghallgatás és az ítéletmentes megértés, valamint a családon belüli
erőszak társadalmi jelenségéről szóló ismertetek terjesztése akár publikációk, akár képzések
vagy kampányok formájában.
A családon belüli erőszak fogalomkörébe sorolható bűncselekmények leggyakoribb
elkövetési helye a család lakóhelye, illetőleg az ahhoz tartozó bekerített hely. A cselekmények
felderítésének legfőbb nehézsége továbbra is a feljelentés miatti retorzió, bűnismétléstől való
félelem. Jelentős körülmény az is, hogy a sértettek az eljárás következményeként tartanak
attól, hogy a család anyagi biztonsága, lakhatása veszélybe kerül (pl. hitelek és rezsiköltségek
terhét az elkövetővel közösen vállalják, vagy kizárólagosan az elkövető viseli, mert az anya
munkanélküli vagy kevés a jövedelme). A cselekmények ismertté válásának jellemző módja főként a gyermekeket érintő bűncselekmények esetén - hogy a feljelentést a családsegítő
szolgálat teszi meg.
A sértettek főként a bűncselekmény megismétlődésétől való félelem, valamint az
egzisztenciális problémák miatt nem élnek magánindítvánnyal. Fontos, hogy a
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival a jövőben is jó legyen az együttműködés azért, hogy
a felmerülő problémákra gyors és hatékony reagálás történjen. Ennek érdekében rendszeres
kapcsolattartás szükséges a jelzőrendszer tagjaival, hogy az eredményes munkavégzés
szempontjából a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kölcsönös munkakapcsolat
alakuljon ki.

18

Deklaráció a Nők Elleni Erőszak Megszüntetéséről, (1993)
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2016 januárjától a jogszabályoknak megfelelően jelzőrendszeri felelős segíti a kapcsolattartást
a jelzőrendszeri tagokkal (közoktatási intézmények, védőnői hálózat, háziorvos, stb.). A
jelzőrendszer tagjai szükség esetén megajánlják a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ (a továbbiakban: intézmény) szolgáltatásait, vagy jelzik az intézmény felé a
felmerült problémákat.
2016 májusában az Emberi Erőforrások Minisztériuma Protokollokat adott ki, amelyekben
leírják, és szabályrendszerbe foglalják a segítő munka folyamatait, a jelzőrendszer működését,
működtetését. Új jelzés lapok készültek, amelyeket a jelzőrendszeri tagok a protokollokkal
együtt megkaptak.
2017 augusztusában a protokollokat módosították, ezeket a jelzőrendszeri tagoknak
továbbították.
Az intézmény szakemberei jelzés érkezése esetén 3 napon belül kapcsolatba lépnek az
érintettekkel, és megteszik a szükséges szakmai lépéseket. A 2017. évben azonnali
intézkedést kívánó jelzés nem érkezett. Azokban az esetekben, ahol felmerül kiskorú
veszélyeztetettsége, és az egyén, család nem működik együtt, a családsegítő szolgálat jelzést
tesz a gyermekjóléti központ felé.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A városban a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ működteti a Családok
Átmeneti Otthonát és a Gyermekek Átmeneti Otthonát is.
A Családok Átmeneti Otthona Békéscsaba belvárosában, jól frekventált környezetben
biztosítja az ellátást. Az otthon megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos
intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője, illetve a várandós anya
számára biztosítja az átmeneti gondozást.
A Családok Átmeneti Otthonának feladatait a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről ide vonatkozó szakaszai
határozzák meg.
Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető
el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy - ha köznevelési,
felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy
felnőttképzési jogviszonyban áll -, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú
testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket
emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói, hallgatói vagy
felnőttképzési jogviszonyának fennállását félévente igazolni kell.
Azt a krízishelyzetben lévő várandós anyát, aki állapotát környezete és hozzátartozói előtt
titokban szándékozik tartani, kérelmére lakó-, illetve tartózkodási helyétől függetlenül be kell
fogadni.
A Családok Átmeneti Otthona biztosítja Békéscsaba településen lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező lakhatási lehetőség nélkül maradt szülő(k) és gyermek(ek)
részére az együttes lakhatást, befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott, vagy várandós
anyákat, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, szükség szerint további ellátást
nyújt. Segíti a szülőt gyermeke - szükség szerinti - ellátásában, gondozásában, nevelésében.
Közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, a helyzetének rendezésében,
pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés segítséget biztosít az integrált intézmény
keretein belül.
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Szolgáltatások közvetítésével a gyermek védelmét, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését,
a családi és társadalmi kapcsolatok helyreállítását, az önálló életvezetést segíti, erősíti.
Az ellátásért a család - jövedelmi helyzetétől függően - térítési díjat fizet, amelyről
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletet alkot.
A bekerülés okai lehetnek:
- akut (szociális) krízisben lévő családok,
- bántalmazás, erőszak miatt krízishelyzetbe kerülő családok,
- utcára került, szociális- és mentális krízisben lévő, különböző összetételű családok
(teljes család, csonka család), akik vállalják a helyzetük, lakásproblémájuk megoldása
érdekében a szoros együttműködést a segítő szakemberrel,
- szociális válsághelyzetben lévő várandós anya,
- krízishelyzetben lévő várandós anya, aki állapotát környezete és hozzátartozói előtt
titokban szándékozik tartani.
A szociális eredetű problémás családok esetében gond a mindennapi életvitel, életvezetés,
munkavállalás, a pénz beosztása, a családtervezés és ebből adódóan lakhatási problémák. Az
ezekhez társuló, társulható érzelmi, kapcsolati zavar, még inkább súlyosbítja a helyzetet,
veszélyezteti a gyermek biztonságát.
Férőhelyek száma, elhelyezés
22 fő befogadására 6 lakószoba áll rendelkezésre, amelyből
- 1 db 5 ágyas
- 1 db 3 ágyas
- 4 db 4 ágyas.
A családok külön szobában kerülnek elhelyezésre, ami esztétikus, kényelmes, otthonszerű
tartózkodást biztosít.
A szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák - gyermekük születéséig - közös
lakószobában is elhelyezhetők. A családtagok számára külön fekvőhelyet, ágyneműt és
textíliát biztosítunk.
Az intézmény biztosítja az otthonban lakók számára a főzési, mosási, tisztálkodási, szabadidő
eltöltéséhez a lehetőségeket, az ehhez szükséges eszközöket. Az életvitelhez szükséges
alapvető háztartási eszközök biztosítottak. Nemenkénti zuhanyzó és WC biztosítja a
személyes higiéné feltételeit.
A közösségi helyiségekben televízió nézésre, olvasásra, beszélgetésre, az udvaron játékra van
lehetőség. Látogató fogadására is a közösségi helyiségekben van lehetőségük a családoknak.
A családok átmeneti otthonának igénybevétele önkéntes, a szülő kérelmére vagy
beleegyezésével történik. A kérelemről a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetője dönt. Ha az ellátást igénylő ezt a döntést vitatja, az arról szóló értérítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül jogorvoslattal élhet.
Az elhelyezés minden esetben határozott időtartamra szól. Az időtartam megállapítása a
család tényleges körülményeinek vizsgálatát követően történik. A vizsgálatot 15 napon belül a
szakmai egység vezetőjének kell lefolytatnia, mely időszakra csak 15 napos ideiglenes
elhelyezés biztosított.
Az átmeneti gondozás időtartama az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12
hónapig tart. Amennyiben a gondozás időtartama eltelt, azonban a gyermek családi
környezetébe nem térhet vissza, az elhelyezés – a szülő vagy más törvényes képviselő
kérelmére vagy beleegyezésével – 6 hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig
meghosszabbítható. Ha a tanulói jogviszonyban álló gyermek az átmeneti gondozás
időtartama alatt tölti be a 18. életévét, kérelemre szükség esetén az átmeneti gondozás
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időtartama meghosszabbítható a tanév végéig. Továbbá, ha az otthonból való kikerülés nem a
gyermek érdekét szolgálja, az intézmény dolgozói haladéktalanul értesítik az illetékes
gyámhivatalt a szükséges intézkedés megtételé céljából.
A 2017. évi statisztikai adatok
A 2017. évben összesen 19 családnak (23 felnőtt, 35 gyermek) biztosította a Családok
Átmeneti Otthona az átmeneti gondozást.
A bekerülés főbb okai 2017. évben:
- családi konfliktus – 6 család
- bántalmazás - 2 család
- lakhatási problémák – 11 család
Halmazati problémaként minden családnál jellemző volt a pénzkezelési, életvezetési,
gyermeknevelési problémák előfordulása. 2017. évben új igénybevevőként 15 szülő, 1
várandós anya és 24 gyermek vette igénybe az átmeneti otthon szolgáltatását. Minden esetben
a szülő vagy várandós anya írásos kérelmére indult meg az ellátás.
Az évben összesen 24 gyermek került ki az átmeneti ellátásból, az ellátás megszüntetésére a
szülő kérelmére került sor, lakhatási problémáik megoldása után, illetve előfordult, hogy
másol vették igénybe az átmeneti gondozást, továbbá 7 gyermek gyermekvédelmi szakosított
ellátásba került. Az igénybe vevő 19 családból 15 csonka család, 4 családban élettársi
kapcsoltban nevelték a szülők a gyermekeket. A diagram jól ábrázolja, hogy a szolgáltatást
leginkább egyedülálló szülők veszik igénybe. A gondozási napok száma 5419 volt az elmúlt
évben.
2017. évben családi krízis miatti azonnali elhelyezésben 2 család volt érintett.
Az otthon kihasználtsága igen magas, bár a tavaszi, nyári hónapokban kevesebb volt a
kihasználtság. A bent lakó gyermekek közül 19 főt érintett a védelembe vétel. A védelembe
vett családoknál az esetmenedzserrel együttműködve, az egyéni gondozási-nevelési terv
alapján folytatjuk a családgondozást, a veszélyeztetettség csökkentése, megszüntetése
érdekében.
A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások közé tartoznak az SOS Telefonos
Lelkisegély Szolgálatok, amelyek un. „lelkiismereti őrpontként” is funkcionálnak. A hívások
összetétele és a statisztikai mutatók közvetetten, de mégis jól jelzik egy-egy ellátatlan terület
vagy probléma jellegét.
Az elmúlt 10 évben a békéscsabai SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálathoz beérkezett
hívásszámok nemenkénti megoszlása:
Nő

Férfi

2008

1913

1680

2009

1472

1254

2010

960

1005

2011

1208

1254

2012

1324

1280

2013

1299

1065

2014

1170

1185
129

2015

952

868

2016

3644

4679

2017

5253

6857

Forrás: Pszichológiai Tanácsadó

A Lelkisegély Szolgálathoz telefonon fordulók nemenkénti aránya a 2016. és 2017. években
jelentősen eltolódott a férfiak felé és számuk folyamatosan nő.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Magyarországon a nők közéleti szerepvállalása változatlanul igen alacsony, a parlamenti
képviselők között a nők aránya választásról – választásra nem változik, 25 fő körül mozog.
Míg nemzetközi összehasonlításban a magyar parlamentre érvényes nemi arányok
kedvezőtlennek nevezhetők, addig az európai parlament magyar képviselői között a nők
aránya a 27 EU-tagország átlagánál magasabb.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének létszáma 17 fő, amelyből 4
képviselő nő. A közgyűlésnek 7 bizottsága van, amelyek 5-9 fővel működnek. A bizottsági
tagok közül 1-2 fő képviseli a női nemet bizottságonként.
A nők politikai részvétele többek között azért fontos, mert annak hiányában kimaradnak az
őket is érintő politikai, társadalmi intézkedések befolyásolásából. Ugyanakkor a nők bevonása
a politikába új szempontokat is felvethet, illetve feltehetőleg más prioritást szabna a
kormányok költségvetésének kialakításánál is.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
Békéscsaba Megyei Jogú Városban a nők nagyon hasonló hátránnyal szembesülnek, mint az
ország bármely más településén. A nők helyzetével foglalkozó „helyi szervezet” a Békés
Megyei Nők Egyesülete, amely egyesület célja azoknak a törekvéseknek a támogatása,
amelyek a család jogintézményének a védelmét, a nők társadalmi egyenjogúságának az
elősegítését, a nők fokozottabb közéleti szerepvállalását, a megyében élő nők összefogását és
kiemelten a nők családi, közéleti, szakmai és új munkavállalási feltételeit javító törekvések
támogatását célozzák meg.
A Békés Megyei Nők Egyesülete 1998-ban alakult független, társadalmi, érdekvédelmi,
érdekképviseleti szervezet. Célja, azoknak a törekvéseknek a támogatása, amelyek a család
jogintézményének a védelmét, a nők társadalmi egyenjogúsításának az elősegítését, a nők
fokozottabb közéleti szerepvállalását, a megyében élő nők összefogását célozzák meg. Az
Egyesület kiemelten foglalkozik a nők családi, közéleti, szakmai és új munkavállalási
feltételeit javító törekvések támogatásával. Céljai eléréséhez az Egyesület megalakulása óta
figyelemmel követi a nők helyzetét Békés megyében, naprakészen ismeri a problémákat,
szükségleteket. A szervezet pályázatok útján teremti meg az anyagi feltételeket a célok
eléréséhez, ilyen lehetőség volt a "Békés megyei nők munkaerő-piaci helyzetének javítása"
elnevezésű PHARE program, amelyben társpályázóként vett részt az Egyesület. Segítséget
nyújtott a mentori tevékenységben, valamint a programban részt vevő nők sorsának alakulását
vizsgáló tanulmány elkészítésében.
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A TOP-6.8.2-15 program munkaerő-piaci tevékenységeibe Békéscsaba Megyei Jogú
Városban munkát vállalni szándékozó, hátrányos helyzetű álláskereső személyek és inaktívak
vonhatók be, így ők jelentik a Stratégia és a hozzá kapcsolódó programok elsődleges
célcsoportját.
A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:
 az alacsony iskolai végzettségű személyek,
 a 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, (gyakornoki programmal
érintett kiemelt célcsoport) az 50 év felettiek,
 a Gyedről, Gyesről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő
felnőttek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
 a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
 a megváltozott munkaképességű személyek,
 a roma nemzetiséghez tartozó személyek és
 a közfoglalkoztatottak.
A Stratégiához kapcsolódó programok, tevékenységek megvalósítása során fokozottan
figyelemmel kell lenni a gazdaságilag inaktív személyekre, azaz a munkaerőpiactól távol
levő, aktív korú, az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában nem szereplő emberekre. A
Stratégia egyik célja ezen személyek integrálása az elsődleges, nyílt munkaerő-piacra.
Pályázati támogatás rugalmas munkahelyek kialakítására
A konstrukció keretében olyan pályázatok támogatására lesz lehetőség, amelyek a
munkáltatóknál a foglalkoztatás rugalmasságát úgy növelik, hogy az érdemben hozzájáruljon
a munka és a magánélet összeegyeztetésének elősegítéséhez. Emellett nem valósíthat meg
olyan átszervezést, átalakítást, amely a munkavállalót akaratán kívül részmunkaidős vagy
egyéb atipikus foglalkoztatási formába, illetve számára előnytelen munkarendben,
munkaidőben való foglalkoztatásba kényszeríti. Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal is nyújtott be pályázatot a rugalmas munkahelyek kialakítására.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Sok esetben nem válik ismertté a családon
belüli erőszak.
Korlátozott a gyermekek napközbeni ellátása.

A szociális védőháló megismertetése a
veszélyeztetett családokkal.
A nők visszatérésének segítése a munka
világába további bölcsődei
férőhelyfejlesztések megvalósításával.
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az Idősek Világnapját, azóta minden év október 1jén megemlékezünk a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról. 1999-ben hasonló elnevezésű
éves rendezvénysorozatot tartottak. A rendezvénysorozat célja, hogy középpontba helyezze a
méltóságteljes öregkort, valamint az időseket visszaintegrálja a gazdaságba. Európában az
aktív munkaerő csökkenése miatt egyre nagyobb hangsúlyt kap az idősek foglalkoztatása,
ezzel is pótolva a munkaerőhiányt, valamint segítve a teljes értékű élet fenntartását.
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete,
demográfiai trendek stb.)
A népszámlálási adatok szerint ma Magyarországon minden ötödik ember időskorúnak
számít, vagyis már betöltötte a hatvanadik életévét. A területi elosztásban Budapesten illetve a
kistelepüléseken élnek a legtöbben, a nemek közötti arány pedig igen egyenetlen, az idősek
61%-a nő. Az előző népszámláláshoz képest jelentősen csökkent a többgenerációs családok
száma, az idős emberek többsége egyedül vagy másik időssel él együtt.
Magyarországon egyre többen élik meg a századik életévüket, számuk ma már 1100 felett
van, míg a kilencven év felettiek számát 35 ezerre becsülik. A születéskor várható élettartam a
férfiaknál 69, a nőknél 77 év; a 65 éven felüliek 38%-a férfi, 62%-a nő. Az idősödő magyar
társadalom új kihívásokat teremt a szociális ellátás és a foglalkoztatás területén. 19
Fontos az életkorral kapcsolatos sztereotípiák lebontása, a tanulási lehetőségek biztosítása,
hogy az egészségben és a méltóságban megélt idősödés követendő példa legyen a fiatalok
számára. Mindannyiunk felelőssége, hogy az idősebb korosztálynak helye legyen a családban,
hiszen a család a nemzedékek közötti szolidaritás kiindulópontja is. Lényeges szempont az
idősek és a gyerekek találkozása, hogy párbeszéd alakulhasson ki arról, mit hoz magával az
öregedés, és miként működhetnek együtt az idősebbek és a fiatalok. Az egész társadalom
számára fontos cél, hogy az időskorúak ne veszítsék el önállóságukat, ne szigetelődjenek el,
hanem továbbra is a szűkebb-tágabb közösség hasznos tagjának érezzék magukat. A minden
korosztály számára élhető társadalom egyik alapköve a generációk közötti kapcsolattartás
erősítése, és ezzel párhuzamosan a nemzedékek közötti feszültség csökkentése.
A demográfiai idősödés kihívásai a szemünk előtt zajló folyamatokhoz, gyorsan változó
helyzethez való folyamatos alkalmazkodást igényelnek: az idősödéssel kapcsolatos hozzáállás
felülvizsgálatát, alapvető szemléletváltást és szemléletformálást tesz szükségessé ezen a
területen.
19

Időseknek szóló kiadvány Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda kiadványa
(2017)
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Szakítani kell azzal a felfogással, amelyben az idősek csupán ellátásra, gondozásra szoruló
emberként jelennek meg, holott az egészségben eltöltött várható élettartam-növekedés egyben
azt is jelenti, hogy tevékenyen, motiváltan, produktívan is el lehet tölteni a nyugdíjas éveket.
Ugyancsak fontos lenne, hogy minél szorosabbak legyenek a családon belüli, az idősek és
fiatalabb nemzedékek közötti kapcsolatok, és a kommunikáció javuljon.
Hazánk az öregedő társadalmak közé sorolható. Ennek hátterében az időskorúak számának és
számarányának növekedése áll, ami egyrészt a születések számának csökkenésével, másrészt
a várható élettartam növekedésével magyarázható.
Napjainkban, egész Európában valódi forradalmat élünk meg: a hosszú élettartam
forradalmát. Pl.: Franciaországban a várható élettartam minden évben három hónappal nő. Ma
már a 80 évet is meghaladja. Ez mindenki számára egyéni lehetőséget és az egész társadalom
számára - kulturális, szellemi, lelki - gazdagodást, fejlődést jelent. Ezen túl ugyanazon
családban négy, sőt öt generáció élhet együtt. Azonban a hosszú élettartam egyúttal kollektív
kihívást is jelent az országok, a gondozási rendszerek számára és a nemzeti szolidaritás
(kölcsönös és egyetemleges felelősségvállalás) egésze szempontjából is. Előre gondoskodni
kell arról, hogy történelmünk során példa nélkül állóan jelentős orvosi-egészségügyi és
szociális ellátórendszeri kapacitás álljon rendelkezésre a magas korhoz kötődő dependencia
állapotában lévő személyek ellátására. Az idős korosztály aránynövekedésében is van egy
belső strukturálódás. Ez az átlagéletkor növekedése miatt van, nő a nagyon idősek aránya.20
A demográfiai változások vizsgálatakor jól követhető, hogy a hazai népesség folyamatos
csökkenése a lakosság idősödésével párhuzamosan zajlik a ’60-as évek óta. Emelkedik az
időskorúak, az egyedül élők és a nem házasok népességen belüli aránya. Hazánkban a
születéskor várható élettartam – a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint – 2010-ben
férfiak esetében 70,50 év volt, nőknél 78,11 év. A 60 éves korban várható élettartam férfiak
esetében 16,79 év, nőknél pedig 21,56 év. Magyarországon 1990-ben a 65 éves és idősebb
népesség aránya 13,2 százalékot tett ki, és ez 2011-re 16,7 százalékra növekedett. A népességelőreszámítások szerint 2050-re 29,4 százalék, 2060-ra 31,9 százalék lesz az idősebb
korosztályok aránya, ami hasonló az európai uniós átlaghoz. 21
A 60 év felettiek népességen belüli aránya a népszámlálások által nyomon követett 140 évben
folyamatosan emelkedett. Míg 1870-ben a népességnek csupán huszada, addig 2001-ben már
ötöde, a legutóbbi népszámlálás alkalmával pedig közel negyede számított idősnek. A 15–59
év közötti lakosság aránya ugyanebben az időszakban – hullámzó értékeket mutatva – 4
százalékponttal nőtt, a gyermekkorúak aránya pedig 2011-ben kevesebb mint fele volt az
1870. évinek. A társadalom korösszetételének változását jelzi az öregedési mutató, ami a
gyermekkorúak és az időskorúak egymáshoz viszonyított arányát fejezi ki. Míg 1870-ben 100
gyermekkorúra 14, 1900-ban 21, 2001-ben 123, addig 2011-ben már 161 időskorú jutott.
A népesség szerkezetének változása tükröződik az átlagéletkor növekedésében is. 1870-ben
25,5, 2001-ben 39,2, 2011-ben már 41,5 volt a népesség átlagéletkora. Az utolsó
népszámlálás idején a nők átlagosan 43,5, a férfiak 39,3 évesek voltak, vagyis a két nem
között több mint négy év a különbség a nők javára. A 60 év feletti népesség átlagéletkora
szintén nő az idő előrehaladtával, azonban az előzőeknél kisebb mértékben. Az időskorúak

Idősellátási sztenderdek - Területi Szakértői Csoport, Bentlakásos Idősellátás – Nemzeti
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Az idősellátás helyzete Magyarországon (kutatási jelentés) Udvari Andrea 2013.
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átlagéletkora 2001-ben és 2011-ben is 71 év. Ennek oka, hogy az időskorú népességen belül a
legidősebbek mellett a 60–64 éves korcsoport aránya is emelkedett.22
A népesség életkor szerinti összetételét tekintve 2017. évben is folytatódtak a már hosszabb
idő óta tapasztalt szerkezeti változások. Felgyorsult a népesség elöregedési folyamata. A 60
éves és annál idősebb lakosok száma és aránya először 1992-ben haladta meg a 0–14 éves,
gyermekkorú népességét, 2005 óta viszont már a 65 évesek és annál idősebbek is többen
vannak, mint a gyermekkorúak.23
Békés megye korfája 2018. január 1.

A fejlett európai országokhoz hasonlóan Magyarország számára is az egyik legnagyobb
demográfiai kihívást a társadalom öregedése jelenti. Hazánkban a népesség öregedési
folyamata gyorsul. Napjainkban az ország férfi lakosságának átlagos életkora 39 év, a nőké 43
év, a két évtizeddel ezelőtt tapasztalhatónál 3–4 évvel több, de az utóbbi tíz évben is mintegy
két évvel emelkedett a népesség átlagos életkora. A nemekre jellemző eltérő halandósági
viszonyok következtében a nők átlagos életkora gyorsabban növekedett, mint a férfiaké, így a
nemek között már korábban is meglévő különbség az ezredforduló óta tovább nőtt, országos
átlagban 4,0 évről 4,3 évre. Békés megye népessége a két utolsó népszámlálás között 9,5 %-al
tovább fogyott az országos átlagnál nagyobb mértékben.

22
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A népesség gyarapodó rétege -Az időskorúak jellemzői KSH (2014)
Magyarország 2017. KSH
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Békéscsaba Megyei Jogú Városban a lakosság 33 %-a él nyugdíjból vagy nyugdíjszerű
ellátásból. A nők magasabb számban vannak jelen a nyugdíjellátás rendszerében. Ennek
valószínű oka, hogy a férfiak halandósága nagyobb, így az időskorú népességen belül
nőtöbblet van.

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
Év
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő
járandóságban részesülő
férfiak száma
nők száma
2013
19 761
7 711,00
12 050,00
2014
19 119
7 401,00
11 718,00
2015
18 777
7 203,00
11 574,00
2016
18 487
7 077,00
11 410,00
Forrás: TeIR, KSH Tsta

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az aktív időskor, aktív idősödés fogalmát a WHO, az ENSZ Egészségügyi Szervezete vezette
be, „Active Ageing” – aktív idősödés néven. A WHO 2002-ben megfogalmazott
állásfoglalása jelentett igazi áttörést az időspolitikában. Ezen irányelv szerint, az aktív
idősödés egy olyan időskor megéléséről szól, mely nem csupán fizikai aktivitást, a
munkaerőpiacon maradást jelenti, hanem a társadalmi, kulturális, civil életben való aktív
részvételt is. Az aktív idősödés célja az egészség megtartása, a társadalmi részvétel és
biztonság nyújtása, az idősek önállóságának és függetlenségének megtartása.
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Az Országgyűlés a 81/2009.(X.2.) OGY határozatával fogadta el az Idősügyi Nemzeti
Stratégiát a 2009-2034-ig terjedő időszakra. Az Idősügyi Nemzeti Stratégia meghatározza a
fejlesztendő területeket, a benne foglaltak komplex gyakorlati végrehajtásának
megvalósítását. A Stratégia célja hosszú távon biztosítani, hogy időben és megfelelő módon
tudjunk felkészülni az idősödésre, hogy az idősek minél tovább tudjanak aktívak és
függetlenek maradni.
Az aktív időskor koncepciója – eltérően a tradicionális szociálpolitikától – különböző
közpolitikákat kapcsol egybe és határozza meg az új célokat. A foglalkoztatáspolitikán belül
célként jelenik meg az idősek foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése (részidős
foglalkoztatás), a koralapú diszkrimináció felszámolása, az idősbarát munkahelyi környezet
kialakítása.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a
településen)
Az aktivitás szempontjából fontos kérdés a nyugdíj melletti munkavégzés. A 2011. évi CXCI.
törvényben foglalt előírások teljesülése esetén a magánszemély nyugdíjasként más
munkavállalóhoz hasonlóan munkát vállalhat. A nyugdíj mellett, illetve – a jogosultsághoz
szükséges szolgálati idő megszerzésének hiányában – a nyugdíj helyett dolgozók számát a 65
évesnél idősebb foglalkoztatottak számával becsülhetjük. A nyugdíjkorhatárnál idősebb
népesség esetében kisebb, elsősorban a válságnak tulajdonítható ingadozások mellett a
foglalkoztatottak számának emelkedése volt tapasztalható, mely különösen 2014-től volt
jelentős mértékű. Az állam munkaerő-piaci ösztönzőkkel támogatja a nyugdíjasok
foglalkoztatását, ami szintén hozzájárult a foglalkoztatottság emelkedéséhez. A 65-74 éves
foglalkoztatott nők száma 2006-2016. közt 9-ről 17 ezerre, a férfiak száma pedig 15-ről 25
ezerre nőtt.24
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum (továbbiakban: Paktum) elnevezéssel
foglalkoztatási partnerséget hoztak létre. A Paktum projekt részeként Foglalkoztatási
Stratégiát alkottak, amelynek tevékenységei a Békéscsabai járás területén valósulnak meg. A
járás településeinek önkormányzatai partnerségi tagként kerültek bevonásra.
A Stratégia átfogó célja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzatának
vezetésével, a megyei jogú város területén és várostérségében, különösen a Békéscsabai járás
területén olyan foglalkoztatási együttműködések, partnerségek jöjjenek létre és működjenek
együtt hatékonyan a konszenzussal kialakított képzési és foglalkoztatási programok
megvalósításában, amelyek végrehajtásával a város foglalkoztatási szintje növekszik, a
munkaerő-hiány csökken, a szakképzés intézményei pedig biztosítják a foglalkoztatók
megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő iránti igényeit.
A Foglalkoztatási Stratégia megvalósítása során tekintettel kell lenni a munkaerőpiac
hátrányos helyzetű szereplőinek speciális igényeire, korlátozott lehetőségeire, különösen a
Gyesről, Gyedről, ápolási díjról visszatérők, a nők, a pályakezdők, a megváltozott
munkaképességűek, az idős, a roma nemzetiséghez tartozó munkavállalók, valamint a
közfoglalkoztatottak esetében. Fontos szempont, hogy a kvalifikált és az alacsony iskolai
24

Elemzés az altivitási ráta alakulásáról, Az Állami Számvevőszék elemzése 2018
136

végzettségű munkavállalók számára is lehetőséget biztosító munkahelyek létrehozása
valósuljon meg a támogatott fejlesztések által, ezáltal közvetlenül növekedjen a térség
foglalkoztatottsági szintje, és javuljon a foglalkoztatás szerkezete. A munkahelyteremtéseknél
kiemelt szempont, hogy jelenjen meg a hosszú távú stratégiai tervezési szemlélet. 25
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Év

2013
2014
2015
2016
2017

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
55 év feletti
Regisztrált
Tartós
regisztrált
munkanélküliek
munkanélküliek
munkanélküliek
száma
száma
száma
Fő
Fő
%
Fő
3 510
491
14%
773
2 692
391
15%
487
2 164
379
18%
408
1 883
356
19%
388
1 570
318
20%
324
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

55 év feletti
tartós
munkanélküliek
száma
Fő
%
266
8%
189
7%
158
7%
194
10%
201
12%

Munkanélküliek száma (fő)
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2013

2014

2015

2016

2017

55 év felettiek

Békéscsaba Megyei Jogú Városban közel 11 ezer 54-65 év közötti lakos él. Az
összlakossághoz képest a regisztrált munkanélküliek aránya 3%.
A regisztrált álláskeresők száma folyamatosan csökken. Igaz ez az 55. év feletti regisztrált
munkanélküliekre és a tartós munkanélküliekre is. A regisztrált munkanélküliek száma az
elmúlt 5 évben több mint a felére csökkent. A tartós álláskeresők száma szintén megfeleződött
az elmúlt 5 év alatt. Az 55. év feletti álláskeresők számának csökkenése nem volt ilyen
nagymértékű, viszont a tartós munkanélküliek között jelentősen csökkent 55 év felettiek
száma, amelynek valószínűleg az az oka, hogy valamilyen rendszeres ellátásra lettek
jogosultak.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
25
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a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint
az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális
alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat is. Az ellátások igénybevételére nem minden
idős embernek lehet szüksége, viszont egyre többen vannak olyanok, akik egyik-másik, vagy
több ellátás igénybevételére lesznek jogosultak, azaz válnak a szolgáltatások igénybe vevőivé.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó
szociális ellátásokat az önkormányzati fenntartású Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ (a továbbiakban: Családsegítő Központ) és a Békéscsabai Életfa Idősek Otthona (a
továbbiakban: Életfa Idősek Otthona), a kistérségi fenntartású, Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Központ (a továbbiakban: Szociális Központ), illetve civil szervezeteken
keresztül biztosítja.
A szociális alapszolgáltatások
64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
64 év
feletti
nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
lakosság
év
száma
fő
fő
%
2013
11 383
250
2%
2014
11644
271
4%
2015
11 965
281
4%
2016
12 172
327
3%
2017
n. a.
n. a.
n. a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

64 évnél idősebbek (fő)
400
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100
0
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nappali ellátásban részesült

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A 2008. és 2011. évek között a nappali ellátást igénylők száma folyamatosan csökkent. 420
főről 285 főre. Az alacsony igénybevétel okainak feltárása a 2013-2018. között hatályos HEP
Intézkedési Tervei között szerepelt. A nappali ellátás kihasználatlanság okainak feltárására
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kérdőív készült. A nappali ellátást igénybevevők alacsonyabb számát a következő okok
határozzák meg:
 az intézményi szolgáltatásokat igénybe vevő idősek egy része egészségi állapota miatt
a házi segítségnyújtásra szorul,
 az időskori aktivitást az egészségi és mentális állapot is befolyásolja,
 tárgyi és személyi feltételek bővítésére lenne szükség némely telephelyen.
A 2013. évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a klubok kihasználtságának 10 %-kal
történő növelése biztosítása volt. A nappali ellátás igénybevétele a 2013-2018 között hatályos
HEP szerint az alábbiak szerint alakult.
64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
64 év
feletti
nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
lakossá
év
g száma
fő
fő
%
2008
10 546
420
4%
2009
10 778
411
4%
2010
10 893
414
4%
2011
10 972
285
3%
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A nappali ellátás igénybevételét bemutató táblázatokat összehasonlítva megállapítható, hogy
2014 óta folyamatosan növekszik a nappali ellátást igénybe vevő idősek száma.
A nappali ellátás preferálása továbbra is kiemelkedően fontos, hiszen a szolgáltatás
igénybevétele csökkenti az elmagányosodást, segíti az idősek fizikai, mentális aktivitását és
lehetővé teszi, hogy az időskorú személyek a megszokott környezetben családjuk, barátaik,
ismerőseik körében élve vegyék igénybe a szociális ellátórendszer szolgáltatásait. A nappali
ellátás igénybevétele biztosítja, hogy a rászorulók a szolgáltatást úgy vegyék igénybe, hogy az
a magánszférába való legkisebb beavatkozással járjon. Ez az alapszolgáltatás olyan
szolgáltatásokat biztosít, amelyek igénybevételével elkerülheti, hogy a megszokott
környezetét bentlakásos ellátásra cserélje vagy minél későbbi időpontban kényszerüljön
megtenni ezt
A Szociális Központ az alábbi szociális alapszolgáltatásokat nyújtja:
Az alapszolgáltatások igénybevétele 2017. évben
Szolgáltatás
2017.
Étkeztetés
247
Házi segítségnyújtás
152
Nappali ellátás (idősek)
196
Demens nappali ellátás
69
Fogyatékos nappali ellátás
39
Szenvedélybetegek nappali ellátása
40
összesen:
1221
Forrás: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ

1. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
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átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a jogszabályban meghatározott okokból. Az
étkeztetés biztosítása az intézményen belül az idősek nappali ellátását nyújtó
telephelyekről történik, igény szerint a hétvégi étkeztetés is megoldott. A Kazinczy, Deák,
Sarkantyú, Mokry utcai telephelyek, valamint a Bartók Béla úti szenvedélybetegek nappali
intézménye folyamatos munkarendben látja el a város területét hétvégén is. 2017. évben az
ellátotti létszám: 247 fő volt. A szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe.
2. Házi segítségnyújtást a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A gondozó feladatai
ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy a szolgáltatást igénybevevő mentális, fizikai,
szociális szükséglete, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi
állapotának megfelelően, meglevő képességeinek fenntartásával, felhasználásával,
fejlesztésével biztosított legyen. A gondozó az ellátás során együttműködik az
egészségügyi, és más szociális intézménnyel. Ez a szolgáltatási forma működtetése szintén
az idősek nappali ellátását biztosító telephelyekre építetten kerül megszervezésre. 2017. év
során házi segítségnyújtásban 129 fő napi szintű ellátására került sor személyi gondozás, és
23 fő napi szintű ellátására került sor szociális segítés keretén belül. A szolgáltatás térítési
díj ellenében vehető igénybe.
3. Jelzőrendszeres segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú,
vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. július 1. napjától állami feladat lett.
A szolgáltatást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum biztosítja.
A jelzőrendszeres segítségnyújtás igénybevétele a 2016-2017. évben
Készülék Készülék Felszerelt Készülék Készülék Felszerelt
leszerelés felszerelés készülékek leszerelés felszerelés készülékek
(db)
(db)
száma
(db)
(db)
száma
2016
2016
2016
2017
2017
2017
Január
5
6
271
9
2
209
Február
10
0
260
3
5
210
Március
5
9
264
6
2
206
Április
5
1
259
1
8
213
Május
35
1
256
6
2
210
Június
1
0
225
5
1
205
Július
5
2
222
2
4
207
Augusztus
5
1
222
6
2
202
Szeptember
5
3
216
2
5
202
Október
5
1
211
3
3
202
November
2
5
214
1
4
205
December
4
7
216
4
5
206
Összesen:
90
36
2736
48
43
2477
4. Támogató szolgálat feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása
révén. A finanszírozás alapját a meghatározott időszakban teljesített személyi segítés
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óraszáma és a személyi szállítás óraszáma jelenti. 2017. évben az ellátottak száma: 66 fő.
A szolgáltatás a szociálisan rászorultak részére térítésmentes.
5. Nappali ellátás az időskorúak, és rászorult személyek részére biztosít lehetőséget a
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, a személyi-környezeti higiénia biztosításán
kívül igénybe vehető a mentálhigiénés segítségnyújtás – amire egyre nagyobb az igény. A
pszichés gondozás célja, hogy az idős embert hozzásegítse társas kapcsolatok
kialakításához, megelőzve ezzel a függőségi érzés és a feleslegesség érzésének
kialakulását. A napi életritmust biztosító tevékenységek jótékony hatása tapasztalható az
igénybe vevők pszichés, fizikai és mentális állapotán. Eredményként megjelenhet az
aktivitás kiélése, jó hangulat, derűs kedély, testi, szellemi frissesség megtartása,
mindennapok értelme, változatossága, alkotás öröme. A szellemi, fizikai, kulturális és
rekreációs programok összeállításakor egyéni és csoportban történő foglalkozások
szervezése történik. Naponta ismétlődő és heti rendszerességgel szervezett rendezvényeink
kapcsolódnak az aktuális eseményekhez.
Az Idősek Nappali Ellátásában 2017. évben az ellátotti létszám 2017. évben: 196 fő volt.
A nappali ellátás igen kedvelt ellátási típus, a széles körben meghirdetett színvonalas
programjaik miatt mennek el az ellátottakat a klubokba, amely hozzájárul a magány
oldásához, a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez. A szolgáltatás térítésmentes.
5.1. Demens személyek nappali ellátása. A demencia a teljesítőképesség, az emlékezet, a
gondolkodás, az ítélőképesség, a társas helyzetekhez való alkalmazkodás korábban
kialakult képességeinek fokozatos romlása, időskori szellemi hanyatlás. A demens
személyek ellátása során a foglalkozások segítik az idősek meglévő képességeinek
stabilizálását, a képességek lehetséges mértékig történő fejlesztését a különböző fejlesztési
programok segítségével. 2017. évben 8 telephelyen működött a demens személyek nappali
ellátása. Egyéni és csoportos foglalkozások naponta biztosítottak az ellátottak számára. Az
intézmény állandó gondozói felügyelettel, memóriafejlesztő programokat szervez
számukra, így az egyedüllét által kialakult befelé fordulás, szorongás, elszigetelődés érzése
is oldódik bennük. 2017. évben 69 fő demens személy ellátását biztosították.
5.2. Fogyatékkal élők nappali ellátása. A fogyatékos személyek nappali intézményében
tizennyolcadik életévet betöltött önellátásra részben képes, felügyeletre szoruló fogyatékos,
autista személy részére biztosított az ellátás. Lehetőség nyílik a klubokban a napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok fejlesztésére, alapvető szükségletek
kielégítésére. A fogyatékos személyek ellátása 2011 decemberében kezdődött. 2017. évben
25 fogyatékos személy ellátását biztosította az intézmény.
5.3. Szenvedélybetegek nappali ellátása. Az intézmény célja a szenvedélybetegek
társadalmi, közösségi integrációja, illetve re-integrációja, ártalomcsökkentés, prevenció. A
szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely
nagymértékben épít az igénybevevők aktív és felelős részvételére, valamint a természetes
erőforrásokra, őket is oktatva, támogatva. A szenvedélybetegségben érintettek nagy része
titkolja állapotát, nyíltan nem szívesen vállalják fel egy ilyen típusú intézményben a
tagságot. Ezért nehéz feladat motiválni az érintetteket arra, hogy igénybe vegyék a klub
által felkínált ellátást. 2017. évben naponta 40 fő vette igénybe a szolgáltatást.
A nappali ellátásban, a jogszabályban meghatározott szolgáltatásokon felül az Szociális
Központ telephelyenként térítésmentesen masszírozást is biztosít az ellátottak részére,
amelyre folyamatos az igény a szolgáltatást igénybe vevők körében az egyik legkedvesebb
része az ellátásnak.
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6. Tanyagondnoki Szolgálat célja a szociális biztonság megteremtése, a közlekedési és
egyéb települési hátrányok csökkentése. A külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a
tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni és közösségi szintű
szükségletek teljesítésének segítése. Békéscsaba Nagyrét területén a Tanyagondnoki
Szolgálat 2009. június 1. óta működik. 2017. évben a szolgáltatást 67 fő vette igénybe. 27
fő kiskorú gyermek óvodába, iskolába szállítását biztosítja a szolgálat hétfőtől péntekig.
Ebédet 3 fő részére szállított a szolgálat. A tanyagondnoki feladatokat 1 fő látja el, a
szolgálat 1 fő gépkocsival rendelkezik A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.
A Családsegítő Központ szociális alapszolgáltatásai
A Nappali Melegedő a Gyár u. 16. szám alatt biztosítja a hajléktalan személyek számára
a nappali tartózkodásra, a személyes tisztálkodásra, az étel melegítésére és annak
elfogyasztására a feltételeket. A nappali melegedő ellátási területe Békéscsaba, 20 fő
befogadására alkalmas. Naponta nyolc órán át tart nyitva, reggel 8 órától 16 óráig. Mivel
az igénybe vevők többsége jellemzően nem tölti benn folyamatosan a napi 8 órát, ezért
valósulhatott meg 2017-ben, hogy a napi átlagforgalom 20,31 fő volt. Természetesen
ehhez hozzájárult az, hogy a hideg téli időszakokban a nappali melegedőt éjszakára is
nyitva tartották annak érdekében, hogy a közterületen élők kihűlésének az esélyét
megakadályozzák. Emellett nagy motiváció volt az igénybevételre az is, hogy a nappali
melegedőt igény bevevő kliensek számára a Hajléktalanokért Közalapítványtól pályázat
útján nyert forrásból tudtak hideg élelmiszer csomagot biztosítani 2016. november 01-től
2017. március 31-ig hétvégi és munkaszüneti napokon 20 fő részére, amely nagy
segítség volt számukra élelmezésük pótlásában. Különösen sokat jelentett a nappali
melegedőt igénybe vevő kliensek számára 2017. január 01-től április 30-ig, majd 2017.
november 01-től december 31-ig a rendkívül változatos és ízletes napi egy tál meleg étel,
amit Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított forrásból nyújtott
az intézmény. Emellett szintén a Hajléktalanokért Közalapítványtól nyert pályázati
forrásból tudtak részükre kötszereket és gyógyszerkészítményeket (vitaminok, fájdalom
és lázcsillapítók, ízületi bántalmakra, emésztőrendszeri problémákra, meghűléses
panaszokra) biztosítani, kórházi osztályos kezelésük idejére pedig kórházi tisztasági
csomaggal tudták ellátni őket. 2017-ben a Nappali melegedőn a gondozási napok száma:
7412 volt.
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Havi igénybevétel 2017
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Lehetőséget biztosítanak a nappali melegedőt igénybe vevő hajléktalan személyek részére a
közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztításárapótlására, étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására. Az alapvető fizikai szükségletek
kielégítésén túl lehetőség nyílik ügyintézés igénybevételére szociális segítő munkatársaink
révén iratok pótlásához, segélyek és egyéb támogatási formák megkéréséhez, egyéb
ügyekhez. 2017-ben 121 fő (100 férfi, 21 nő) jelent meg a nappali melegedőn. Közülük
számunkra korábbról még ismeretlen, új kliens 34 fő volt. A nappali melegedőt
igénybevevő kliensek közül 2017-ben 7 fő hunyt el.
Nappali melegedőt igénybe vevők demográfiai adatai
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A rendelkezésre álló szolgáltatások közül legtöbbször az étkeztetés és az étel melegítési
lehetőséget vették igénybe. Emellett a tisztálkodás és csomagmegőrzés igénybevétele volt
számottevő, de ügyintézésben, szociális-mentális támogatásban, ruhapótlásban, mosásban,
postacím megadása és a fentebb már felsorolt szolgáltatásokhoz való hozzájutásban is
többször nyújtottak segítséget.
Szolgáltatások igénybevétele 2017
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Az utcai szociális munka
Békéscsaba Megyei Jogú Városban 2004. december 28. óta létezik az utcai szociális
munka szolgáltatása. 2005-től 2008-ig kizárólagosan a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat (intézmény korábbi neve) utcai szolgálata végzett utcai szociális munkát
Békéscsabán. 2009-ben az Egyensúly Szabadidő Klub utcai szolgálatával
együttműködési megállapodás és területi felosztásról szóló megállapodás kötése történt
meg, így ebben az évben már 2 szolgáltató 1-1 utcai szolgálata működött Békéscsabán.
2010-től utcai szociális munkát végzett Békéscsabán az Alfa Karitatív Egyesület is,
illetve az Egyensúly Szabadidő Klub 2 utcai szolgálatot működtetett, tehát összesen 3
szolgáltató 4 utcai szolgálata működött 2010-ben és 2011-ben. 2012-től az intézmény
utcai szolgálata finanszírozási szerződéssel rendelkezik és ettől az évtől kizárólagosan
intézmény végez utcai szociális munkát Békéscsaba közigazgatási területén.
Szolgálatunk Együttműködési Megállapodással rendelkezik a Dél-alföldi Regionális
Diszpécser Szolgálattal.
Az utcai szociális szolgáltatás Családsegítő Központ szervezeti keretei között működik,
önálló szakmai egységként látja el feladatait a Békéscsaba területén, a Gyár utca 16.
szám alatti telephelyen, ahol egyben a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és a Nappali
Melegedő is üzemel. Az utcai szociális munka ellátási területe Békéscsaba város
közigazgatási területe. A feladatok ellátásáról 1 fő koordinátori feladatokat is ellátó
szociális munkás és 1 fő utcai szociális gondozó gondoskodik.
A szolgálat télen meleg teával, nyáron szükség szerint ásványvízzel látja el a
közterületen élőket. Készenléti gyógyszerek, valamint vérnyomásérő, vércukorszint
mérő készülék biztosításával, figyelemmel kíséri a kliensek egészségi állapotát,
amennyiben szükséges, mentőt, ügyeletes orvost hívnak. Az utcai szociális munka célja
a Békéscsaba közigazgatási területén tartózkodó, ellátatlan, de az intézményes
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gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének,
csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás
céljából. Az utcai szociális munka feladatai körébe tartozik különösen a hajléktalan
személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása, tájékoztatás,
információnyújtás, ügyintézés, szolgáltatás nyújtása, szociális munka egyénekkel,
csoportokkal, közösségekkel. Az intézményben az utcai szociális munka keretében 2017
folyamán 70 fő hajléktalan klienssel kerültek kapcsolatba 2172 alkalommal az utcai
szociális munkások.
Az ellátottakkal való találkozások száma havi bontásban
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A kliensek számának adott évben történő alakulásában ciklikusság figyelhető meg. Az
évszakok nagyban befolyásolják a kliensek számának alakulását, nyáron egyfajta
„kirajzás” figyelhető meg, aki tud, alkalmi munkát vállal a mezőgazdaságban, az
építőiparban vidéken, vagy a Budapesten, télen pedig koncentráltabban jelennek meg a
kliensek, hiszen akkor az alkalmi munkavállalások lehetőségei is beszűkülnek, így
visszatérnek a városba. Az adott évben felderített kliens létszám tehát azt jelenti, hogy
január 1-től december 31-ig, az adott év folyamán hány klienssel kerültek kapcsolatba,
és nem azt, hogy egy időben hány közterületen élő lelhető fel a városban, mivel ez
utóbbi nagy különbségeket mutat a nyári, illetve a téli időszakban, nyáron kevesebb,
télen több klienssel találkozunk.
A 2017-ban felderített hajléktalanok közül nő 14 fő, férfi 56 fő. A hajléktalanok között
(a közterületen élők, vagy akár az átmeneti szállón élők között is) jóval nagyobb a
férfiak aránya, a női hajléktalanok látensebben jelennek meg.
A nemek arányában tapasztalható különbség összefüggésben áll tapasztalataik alapján
azzal, hogy melyik kliens hogyan, miért vált hajléktalanná.
A férfiak hajléktalanná válásában magasan vezet a családi kötelék megszűnése, a válás.
Nagyon gyakori, hogy a férfiak azt az ingatlant, amelyben korábban a feleségükkel és a
gyermekükkel/gyermekeikkel éltek, a gyermektartás fejében otthagyják és így válnak
fedél nélkülivé, marad számukra az utca. A férfiak hajléktalanná válásában másik
magasan vezető tényező a szenvedélybetegség (alkoholfogyasztás és drogfogyasztás),
amely szorosan összefügg a családi kapcsolatok megromlásával is.
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A munka, ezáltal a jövedelem elvesztése is, a lakhatás költségeinek vagy akár a hitelek
fizetésének képtelensége is szinte egyenesen vezet a hajléktalansághoz. A férfiaknál a
tradicionális, családfenntartó státusz megingása, elveszítése miatti frusztráció gyakran
vezet az alkoholfogyasztásba történő meneküléshez is, jóval több férfi kliensünk
szenvedélybeteg, mint nő. (A szenvedélybetegségek közül az alkohol, a gyógyszerre,
tablettára ivás és a drogfogyasztás fordul elő klienseinknél.)
Az utcán életvitelszerűen élő többnyire férfi kliensek közül vannak olyanok, akik
korábban állami gondoskodásból kerültek utcára, vagy több alkalommal voltak büntetésvégrehajtási intézményben, illetve a megszűnő pszichiátriai ellátást nyújtó
intézményekből kerültek ki az utcára, (ez nagyobb százalékban a női klienseknél fordul
elő). Esetükben az intézményi ellátások (hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegeket ellátó intézmények) igénybevétele a részükről tapasztalható közösségi
szabályokhoz, házirendekhez történő alkalmazkodás nehézsége miatt problémás, ha be is
kerülnek ezekbe az intézménybe, akkor nagyon hamar újra az utcára kerülnek, ahol nem
kötik őket szabályok.
Az ellátottak életkor és nem szerinti %-os megoszlás
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Demográfiai jellemzőiket tekintve a közterületen élők nagyobb része az aktív korú
népességbe tartozik, ezen belül is a 40-59 év közöttiek aránya a legnagyobb. Az 56 férfi
kliens életkori megoszlása a következőképpen alakult: 5,3 % 18-39 év közötti, 67,9 %
40-59 év közötti, 21,4 % 60-64 év közötti, 3,6 % 65-69 év közötti és 1,8% 80-89 év
közötti életkorú volt. A 14 női kliens életkori megoszlása a következő: 42,9 % 18-39 év
közötti, 14,3 % 40-59 év közötti, 21,4 % 60-64 év közötti és 14,3% 70-74 év közötti
életkorú volt.
A klienseinkre vagy leendő kliensekre vonatkozóan jelzéseket is fogadnak. A 2017-os év
folyamán 12 jelzés érkezett intézményhez a hivatalos szervektől, illetve a lakosságtól.
A klienseket az ügyintézések alkalmával szükség esetén el is kísérik, személyesen segítik
az ügyintézést. Ügyfeleiket 2017-ban 15 alkalommal kísérték el. Klienseket motiválják
intézményes ellátás igénybevételére (hajléktalanok átmeneti szállása, nappali melegedő,
idősek otthona, kórház, orvos stb.) Az Intézmény az utcán élő hajléktalan klienseink
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számára heti 2 órában orvosi ellátást biztosít a krízisidőszakban, vagyis január 1-től
április 30-ig és november 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan.
A kliensei tisztálkodására, ruházatuk kimosására a Nappali Melegedőn van lehetőség,
ahol törülközőt, szappant, mosóport biztosítanak a számukra. A Nappali Melegedőn
továbbá lehetőség van ételmelegítésre, főzésre is, valamint a csomagok tárolására is. Az
átmeneti szálló és nappali melegedő egy épületben van, valamint itt található az utcai
szolgálat háttérirodája is. A 70 utcán fellelt hajléktalan közül a Nappali Melegedő
szolgáltatásait 2017-ben 34 fő (48,6%), a Hajléktalanok Átmeneti Szállását 26 fő
(37,1%), mindkettőt 26 fő (37,1%) vette igénybe. A hajléktalan ellátás intézményesült
igénybevételétől 10 fő (14,2%) zárkózott el.
Az átmeneti szállóra főleg a hideg, téli időszakban költöznek be a kliensek. A
közterületen élők közül azonban vannak olyanok is, akik nem kívánják igénybe venni
sem a szálló, sem a nappali melegedő szolgáltatásait. A klienseink elmondása alapján
ennek több oka van: zsúfoltság, házirend szabályai, személyes konfliktusok
bentlakókkal, ragaszkodás az utcai életforma „szabadságához”.
A klienseket szükség szerint megpróbálják tartós elhelyezést nyújtó intézményben is
elhelyezni (idősek otthona, szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai betegek otthona),
valamint albérleti lehetőségek felkutatásában is segítséget nyújtanak. A lakhatási
támogatást nyújtó pályázatok szerepe éppen ezért kiemelkedő az utcai élethelyzetek
felszámolásában. A kliensek ruházattal, egyéb textíliával (takaró, hálózsák) való
ellátására nagy hangsúlyt fektetnek. Azon klienseinknek, akik kórházi ellátásra
szorulnak (addiktológiai, pszichológiai kezelés, műtétek) pályázati forrásból kórházi
tisztasági felszerelést tudnak adni (pizsama, köntös, fehérnemű, papucs, tisztálkodó
szerek).
A téli időszakban élelmiszercsomagot és lángos kupont osztanak, így klienseik legalább
napi egyszeri étkezése biztosított a krízisidőszakban. Téli étkeztetési programban
hangsúlyt fordítanak arra, hogy az étkeztetést közterületen és a nappali melegedőben is
biztosítsák, így is elősegítve a kliensek intézményi integrációját. Télen teával, nyáron
vízzel látják el a klienseiket.
Szakosított ellátások
A Családsegítő Központ által nyújtott szakosított ellátás
A Hajléktalanok Átmeneti Szállása
Az átmeneti szállás ellátási területe Békéscsaba. Feladata, hogy az illetékességi területen
életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek részére meghatározott ideig szállást és
szociális gondoskodást biztosítson. Az intézmény segítséget nyújt a hajléktalan emberek
életvezetéséhez, életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését.
A szociális és mentális gondozás körébe tartozik különösen az egyéni esetkezelés, a
szociális csoportmunka, a közösségi szociális munka, az átmeneti szállóról történő
továbblépéshez nyújtott személyre szabott segítség, az intézményen belüli közösségi élet
szervezése, a szocioterápia, a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának motiválása, a
hivatalos ügyek intézésének segítése.
A hajléktalanok átmeneti ellátására szolgáló épület nem felelt meg a jogszabályok
előírásainak és az átmeneti ellátás tekintetében határozott idejű - 2018. december 31.
napjáig - működési engedéllyel rendelkezett. A hajléktalanok átmeneti ellátása tekintetében
a 2018. december 31. napján lejáró működési engedély okán indokolt és szükséges volt
ezen ellátás biztosításához a megfelelő tárgyi és infrastrukturális feltételek megteremtése. A
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, mint kötelező önkormányzati feladat hiányzik a
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szolgáltatások köréből. A hajléktalan ellátás infrastrukturális feltételeinek biztosítása során,
ezen szolgáltatás megszervezésének kötelezettségét is figyelembe kell venni.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az ellátás jogszerű feltételeinek
a megteremtése érdekében több alkalommal tárgyalt a hajléktalan ellátás biztosításra
vonatkozó előterjesztésekről. A közgyűlés döntése alapján a hajléktalan ellátás jogszerű és
a társadalmi szükségleteknek leginkább megfelelő további működése érdekében a férfiak
átmeneti ellátását az ingatlan területén elhelyezett a jogszabályoknak megfelelő
lakókonténerekben kell biztosítani. A lakókonténerek jogszerű telepítésével egyidejűleg a
hajléktalanok nappali ellátása és a hajléktalanok átmeneti szállását igénybe vevő nők
ellátása továbbra Békéscsaba, Gyár u. 16., szám alatti épületben (a továbbiakban: főépület)
működik tovább.
Az önkormányzat hajléktalan személyek ellátásának biztosítása érdekében a
költségvetéséből az átmeneti ellátást biztosító lakókonténerek beszerzéséhez és a
telepítéshez szükséges egyéb feladatokhoz bruttó 40.000.000,- Ft forrást biztosított. A
hajléktalan ellátás további fejlesztési célkitűzése a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének a
kialakítása. A közgyűlés döntése értelmében ezt az ellátást a főépületben 17 férőhelyen kell
megszervezni. A közgyűlési döntés alapján a férfiak átmeneti ellátásának (24 férőhelyen)
lakókonténerben történő biztosítása mellett, a nők átmeneti ellátásának a biztosítása (8
férőhelyen) és a közösségi együttlétre szolgáló helyiség elhelyezése újabb konténerek
telepítésével történne. A hajléktalanok nappali ellátását (20 férőhelyen) továbbra is a
főépületben célszerű biztosítani. A jelenlegi irodaépületben célszerű az orvosi szoba és a
betegszoba kialakítása. Az ellátások (nappali, átmeneti ellátás, éjjeli menedékhely és utcai
szociális munka) adminisztratív feladatainak az ellátását irodakonténer beszerzésével és
telepítésével célszerű biztosítani.
A fejlesztési elképzeléseknek első ütemének megfelelően a férfiak átmeneti ellátását
biztosító lakókonténerek beszerzése és telepítése megtörtént. 2018. június 16. napján a
Békéscsaba, Gyár u. 16. szám alatti, 10709/1 hrsz.-ú telken felépített (konténer) szállás
rendeltetésű épület használatbavételi engedélye véglegessé vált. A beruházás végleges
költsége 34.025.360,- Ft volt. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a
szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás iránti kérelmet nyújtott be a működést
engedélyező hatósághoz az általa fenntartott Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ szolgáltató keretében működtetett Hajléktalanok Átmeneti Szállása által nyújtott
hajléktalan személyek átmeneti szállása 30 férőhely szolgáltatás ideiglenes hatályú
bejegyzésének határozatlan időre történő bejegyzése érdekében. A működést engedélyező
hatóság a kérelemben foglaltaknak megfelelően módosította a Hajléktalanok Átmeneti
Szállása tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés hatályát, határozatlan
idejűre. A hatóság ezen döntése 2018. október 17. napján véglegessé vált.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállása 30 fő ideiglenes elhelyezésére és ellátására képes.
Naponta 16 órán át tart nyitva, 16-08 óráig. Az átmeneti szálló és nappali melegedő
feladatait 7 fő folyamatos munkarendben dolgozó munkatárs látja el, képesítésük az
előírásoknak megfelel. A lakók egészségügyi ellátása érdekében heti 2 órában orvost
foglalkoztatnak.
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Gondozási napok HÁSZ 2017
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2017-ben 53 fő (37 fő férfi és 16 fő nő) vette igénybe a hajléktalan szálló szolgáltatásait, a
gondozási napok száma 6898. A bentlakók napi átlaga 18.90 fő.
Férfi kliensek megoszlása életkor szerint HÁSZ 2017
24
25

18-39 év
20

40-59 év
60-64 év

15

65-69 év
70-74 év

8

10

75-79 év
80-89 év

5

2

2

1

0

0

0

Forrás: Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
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Női kliensek megoszlása életkor szerint HÁSZ 2017
6
6

5

5

18-39 év
40-59 év

4

60-64 év

4

65-69 év
3

70-74 év
75-79 év

2

1

1

0

0

80-89 év

0

0

Forrás: Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Az életkori megoszlást ábrázoló diagramokból jól érzékelhető nálunk is az az országos
jelenség, hogy a hajléktalan emberek zöme a 40-59 év közötti korosztályt képviselik. A nők
esetében pedig növekedett a 18-39 év közöttiek aránya az előző évekhez képest.

HÁSZ lakóinak jövedelmi viszonyai 2017

15
Nincs

24
3

FHT

11

EGYT
Nyugdíjszerű ellátás

Forrás: Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

A hajléktalanok átmeneti szállásán az alapvető fizikai szükségletek kielégítésén túl szociális
ügyintézéssel, szociális és mentális gondozással is segítik a lakókat.
Minden lakónak saját esetfelelőse van. Esetfelelősök azok lehetnek, akik szociális munkás
végzettséggel rendelkeznek. Egy esetfelelős kollégára jellemzően 6-8 lakó jut, akik
végigkísérik klienseik helyzetét intézményi tartózkodásuk alatt, így az egyéni esetvezetést,
esetkezelést személyre szabottan tudjuk végezni, könnyebben ki tudjuk alakítani velük azt a
bizalmi légkört, ami elengedhetetlen feltétele a hatékony szociális munkának, a hajléktalan
személyek társadalmi re integrációjának. Természetesen a kollégák team munkát végeznek,
150

így egy-egy esetfelelős kolléga távolléte alkalmával sem marad ellátatlanul egyetlen lakó
sem.
A hajléktalanok gondozásának fontos része a hivatalos ügyeik intézéséhez nyújtott segítség.
A kollégák a személyi igazolvány, lakcímkártya, társadalombiztosítási kártya, adókártya,
rendkívüli települési támogatás és egyéb támogatási formákhoz történő hozzájutásban
nyújtottak segítséget. Ezek mellett fontos feladat képessé tenni a hajléktalan embereket az
önálló életvitelre, ezért mindennapi teendőik közé tartozik a segítő beszélgetések által az
álláskeresésre motiválás, az albérletkeresésben való közreműködés. Önellátásukra csak
részben képes krónikus betegek, szenvedélybetegek, és az idősebb korosztályt képviselő
kliensek esetében a tartós intézményi elhelyezés szükségességének, mint élethelyzetük
megoldási lehetőségének felkínálása, és motiválás ennek igénybevételére is kiemelt feladat.
Jellemző a hajléktalan emberekre, hogy társas kapcsolataik beszűkültek, új „baráti
kapcsolatok” ad hoc szerveződnek egyéni érdekek mentén hajléktalan társaikkal, de ezek
rövid életűek, általában csak addig tartanak, amíg mindkét fél számára értéket teremtenek
(pl.: alkalmi munkához jutás, anyagi előnyök, élelemhez jutás), és nem céljuk a másik
ember valós énjének, sorsának megismerése, a barátság elmélyítése. Mivel a lakók
közösségben élnek, be kell tartaniuk bizonyos szabályokat, alkalmazkodniuk kell
egymáshoz, és az sokkal könnyebb, ha nem csak felületesen ismerik egymást, ezért minden
évben szervezünk számukra olyan programokat, amelyek a közösségi kohéziót erősítik, és
egyben értékesnek is érezhetik magukat. Ilyen például az ünnepekre való készülődés,
amikor a kliensekkel közösen készítik a lakóterekbe dekorációkat, házi sportnapokat
szerveznek, amiken kártya, sakk és darts játékokban mérhetik össze ügyességüket, de az
udvar, a virágoskert szépítésébe is aktívan bevonják őket. Ezek mellett minden ősszel külön
esemény a közös alma szedés a szálló területén található almafákról. Különösen sokat
jelentett a lakók számára 2017. január 01-től április 30-ig, majd 2017. november 1-től
december 31-ig a rendkívül változatos és ízletes napi egy tál meleg étel, amit az intézmény
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének hozzájárulásával biztosított számukra.
A Békéscsabai Életfa Idősek Otthona által biztosított szakosított ellátás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999. november 18-án kelt határozatával
létrehozta a Csabai „Életfa” Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaságot. Az
intézmény az alapító okiratban megjelölt alapfeladata: szociális ellátás elhelyezéssel. 2007.
június 28. ülésén Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Csabai „Életfa”
Kht. egyszemélyes tulajdonosa, döntött arról, hogy a Csabai „Életfa” Nyugdíjasházban
megüresedő férőhelyeket általános szintű idősek otthoni férőhellyé kell minősíteni.
Ugyanezen ülésén a Békéscsaba Megyei jogú Város Önkormányzata 332/2007. (VI. 28.)
közgyűlési határozatban döntött arról, hogy a Csabai „Életfa” Kht. 2008. január 1-től a
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás önálló költségvetési
intézményeként működteti. A fenntartó határozatában foglaltak szerint, 2010. március hó
31. napjával az intézmény beolvadt a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központba, jogutódlással megszűnt (beolvadás), a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális
Szolgáltató Központ telephelyeként működött tovább. 2014. július 1. napjától kezdődően a
Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona ismét önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervként működik.
2017. január 1. napjától az intézmény fenntartója: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata. Az intézmény neve: Békéscsabai Életfa Idősek Otthona.

151

A szolgáltatói nyilvántartás alapján ápolást, gondozást nyújtó szociális intézmény, 124
férőhellyel rendelkezik, ebből 28 emelt szintű, 96 átlagos ápolást, gondozást nyújtó
férőhely.
Ellátási területe: Békéscsaba közigazgatási területe.
Az intézményben foglalkoztatott dolgozók száma 41 fő teljes munkaidőben, 4 fő
részmunkaidőben, 6 fő közfoglalkoztatott. A szakképesítési arány: 100%
Az épület szép, kellemes környezetben található, rendezett udvarral, a tárgyi feltételek
biztosítottak. Rendelkezésre áll éjszakai és nappali tartózkodásra, személyi tisztálkodásra,
étkezésre, közösségi együttlétre, mentális gondozásra, egészségügyi ellátásra, továbbá a
látogatók fogadására szolgáló helyiség. Az apartmanokban történő elhelyezésnél egy
lakóra kb. 10 négyzetméter élettér jut, két illetve három fő elhelyezése esetén.
Építészetileg lett megoldva a teljes akadálymentesség, pl. megfelelő ajtószélesség.
Kerekesszékkel történő közlekedésre minden apartman és kiszolgáló helyiség alkalmas,
kapaszkodók is kialakításra kerültek. Az idősek otthonában 22 m², 19 m² és 30 m²-es, egy,
két és három személyes jól felszerelt apartmanokban laknak a lakók, részben saját
bútorzattal, részben intézményi berendezéssel vannak ellátva. Több közösségi tér áll az itt
élők rendelkezésre, ahol közös programokat, ünnepségeket szerveznek. A szépen
gondozott és parkosított kert kiváló pihenést kínál egész évben.
Az Életfa Idősek Otthona lakóinak száma és kor szerinti megoszlása 2017. évben az
alábbiak szerint alakult:
Összes ellátotti létszám: nő: 100 fő, férfi: 22 fő
Életkor
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 fölött
összesen:

Nő
2 fő
20 fő
52 fő
26 fő
100 fő
Forrás: Békéscsabai Életfa Idősek Otthona

Férfi
5 fő
5 fő
7 fő
5 fő
22 fő

Amint az a táblázatból is szembetűnő, hogy az átlagéletkor 80 év feletti, és az ellátásban
részesülőknél a nők aránya számottevő.
A lakók egyre nagyobb hányada súlyos, döntően krónikus betegségekkel terhelten kerül
felvételre. A teljes ápolásra szorulók aránya átlagosan meghaladja a 65%-ot. A magas
életkor miatt gyakoribbak az idős korra jellemző megbetegedések, hirtelen kialakuló
állapotok. Szerződéses jogviszonyban heti 6 órában a jogszabályoknak megfelelően
belgyógyász, endokrinológus, diabetológus szakorvos végzi a lakók egészségügyi ellátását.
A lakók pszichiátriai ellátást pszichiáter szakorvos végzi, megbízási jogviszony keretében
havi 7 órában, illetve szükség szerint az azonnali konzultáció is megoldott.
Az új lakók állapotfelmérését, szakvélemény kiállítását, gyógyszeres terápia elrendelését,
valamint a fellépő kóros pszichés állapot ellátását, szükség esetén pszichiátriai intézménybe
történő utalását végzi.
Külön figyelmet kell fordítani a mentálisan hanyatló állapotú lakók ápolására, gondozására.
Elő kell segíteni, hogy emberi méltóságukat a lehető legteljesebb mértékben, a lehető
leghosszabb ideig megőrizzék. Az interperszonális viszonyok tudatos szervezése, erősítése
(lakók egymás között, lakók és dolgozók között) az emberséges, szeretetre is építő idősek
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otthoni lét meghatározó eleme.
Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy lakók minél tovább megőrizzék
fizikai és szellemi aktivitásukat, ezért a mindennapi életük feladataiban szívesen részt
vállaló ellátottaiknak lehetőséget adnak a különböző tevékenységek elvégzésére, és ezt
tovább kell erősíteni a jövőben is, hiszen a munkavégzés a terápia kiváló eszköze, így pl:
 ünnepségek díszítéseinek előkészítése
 ünnepségeken való versmondás, éneklés
 szobai-kerti növények ápolása,
 lakrészek kisebb takarítása,
 ünnepi sütés – főzés.
Az idős érzi, hogy fontos, van feladata, kiváló közösségalakító a csoportban végzett munka,
olyan feladatokat végeznek, ami az otthonra emlékezteti őket, és természetesen azt is szem
előtt kell tartani, hogy több lakó kiváló fizikai állapotban van, rengeteg szabad idővel, amit
szívesen tölt el hasznosan.
A fizikai erőnlét minél további megtartása, illetve helyreállítása érdekében fizikoterápiás és
masszőr kollégákat alkalmaznak, akik egyéni tornákat szerveznek lakóinknak, illetve
szükség szerint a különböző mozgásszervi betegségeket eszközösen kezelik.
Az ellátottak elégedettségét az egyénre szabott gondozáson túl, belső rendezvényekkel is
próbálják fokozni. Folyamatosan törekednek az ellátások színvonalának emelésére, olyan
szolgáltatások biztosítására, amely valós igényeket elégít ki, így a beköltözési szándék nő.
Az intézmény megítélését mutatja, hogy 130 fő felett van a várólista.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének döntése alapján a
Békéscsabai Életfa Idősek Otthonában ismét van lehetőség az emelt szintű férőhelyek
elfoglalására, továbbá a kétszemélyes elhelyezés esetén a belépési hozzájárulás
megfizetésére az alábbiak szerint:
Emelt szintű ellátást nyújtó férőhelyen
- Egyszemélyes szobában történő elhelyezés esetén: 3.000.000,- Ft egyszeri belépési díj
megfizetésével.
- Kétszemélyes szobában történő elhelyezés esetén: 1.700.000,- Ft egyszeri belépési díj
megfizetésével /két személy egyidejű költözése vagy elhelyezése esetén/.
Átlagos ápolás, gondozást és demens ellátást nyújtó férőhelyen:
2 személyes apartmanban történő elhelyezéssel, a belépési hozzájárulás: 350.000,- Ft.
Átlagos ápolás, gondozást és demens ellátást nyújtó férőhelyen:
3 személyes apartmanban történő elhelyezéssel, belépési hozzájárulás nincs.
A Szociális Központ által biztosított szakosított ellátások:
1. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás ideiglenes jelleggel legfeljebb 1 évi

időtartamra teljes körű ellátást biztosít azoknak az időskorúaknak, valamint 18. életévüket
betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Átmeneti elhelyezésre az Ady Endre
Utcai Idősek Otthonában van lehetőség. Az engedélyezett férőhelyek száma: 4. Az
intézmény szervezetfejlesztése keretében a korábban önállóan működő gondozóházak
megszüntetésre kerültek, hiszen azok nem a hatályos jogszabályok szerint működtek, attól
eltérő módon sokszor 8-10 éves időtartamra nyújtottak ellátást, és olyan személyek vették
igénybe, akik idős otthoni elhelyezése végleges volt és nem átmeneti. A 4 férőhely jelenleg
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is üresen áll (korábban 3 gondozóház működött 59 férőhelyen). 2017. évben a szolgáltatást
nem vették igénybe.
2. Tartós bentlakást nyújtó idősek otthona a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel

rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti elhelyezést nem igénylő, a rá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és a jogszabályban meghatározott gondozási
szükségletet megalapozó egyéb körülmények között élő személyek és a 18. életévét
betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes napi 4
órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek ellátását biztosítja. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy az idősek otthonaiba évről évre egyre rosszabb egészségi
állapotú személyek kerülnek, aminek következtében a gondozási munkát háttérbe szorítva
előtérbe kerülnek az ápolási feladatok. Ez jelentős többlet költséget ró az intézményre,
hiszen magasabb a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz igény, valamint egyre inkább
szakápolási teendők válnak szükségessé, ami elengedhetetlenné teszi az ápoló személyzet
magasabb szintű szakmai tudását, továbbképzését, valamint megköveteli, hogy
egészségügyi végzettségűek is minél magasabb számban legyenek jelen. A bentlakásos
intézményekben történő elhelyezéssel kapcsolatos ügyintézés az intézmény központi
igazgatási épületében (Békéscsaba, Ady E. u. 30-34. sz. alatt) történik. Az elhelyezésekről
az ide vonatkozó törvényi előírások betartásával az intézmény vezetője dönt.
Férőhelyek: Az Ady Endre Utcai Idősek Otthona: 129 fő+ 4 átmeneti férőhellyel rendelkezik.
Az Ady Endre Utcai Idősek Otthonában 81 időskorú, 49 demens szakvéleménnyel rendelkező
ellátott teljeskörű ápolását gondozását végezték 2017. évben.
Idősek otthonában a 2017. évi betöltött férőhelyek
Hónap
Ady E. u.
január
104%
február
100%
március
98%
április
96%
május
94%
június
93%
július
95%
augusztus
94%
szeptember
94%
október
98%
november
100%
december
98%
Összes:
97%
Forrás: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
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Békéscsaba Megyei Jogú Városban a személyes gondoskodás körében biztosított ellátások,
szolgáltatások
Szolgáltatás
típusa

Létezik-e
a
települése
n

Szolgáltatás neve
falugondnoki és tanyagondnoki
szolgáltatás

igen

étkeztetés

igen

házi segítségnyújtás
igen

igen

családsegítés
jelzőrendszeres
segítségnyújtás

Szociális alapszolgáltatások

közösségi
ellátások

házi
igen
pszichiátriai
betegek
közösségi
ellátása
szenvedélybetegek
közösségi
ellátása

igen

igen

igen
támogató szolgáltatás

utcai szociális munka

igen
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A szolgáltatást nyújtó
intézmény
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális Központ,
Békéscsabai Evangélikus
Szeretetszolgálat
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ,
Közösségi
Misszió,
Békéscsabai Evangélikus
Szeretetszolgálat
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ,
Közösségi
Misszió
Békéscsabai Evangélikus
Szeretet-szolgálat
Békéscsabai Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ
Békés Megyei Hajnal
István
Szociális
Szolgáltató
Béthel Alapítvány
Egyensúly AE Egyesület
Mentálhigiénés Egyesület
Egyensúly AE Egyesület
Mentálhigiénés Egyesület
MI-ÉRTÜNK Prevenciós
és Segítő Egyesület
Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei Egyesülete,
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ,
Békéscsabai Evangélikus
Szeretetszolgálat,
Aut-Pont
Autista
Gyermekekért
és
Fiatalokért Alapítvány
Békéscsaba Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények

Szakosított ellátások

nappali ellátások

idősek
ellátása

nappali

fogyatékosok nappali
intézménye

igen

igen

pszichiátriai betegek
nappali intézménye

igen

szenvedélybetegek
nappali intézménye

igen

hajléktalanok nappali
melegedője

igen

idősek otthona

igen

pszichiátriai betegek
otthona
szenvedélybetegek
otthona
fogyatékos személyek
otthona

nem
igen
igen

hajléktalanok otthona
nem
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Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ
Békéscsabai Evangélikus
Szeretetszolgálat
Aut-Pont
Autista
Gyermekért és Fiatalokért
Alapítvány
Békés Megyei Szociális
Gyermekvédelmi
Központ,
Mozgáskorlátozottak
Békés megyei Egyesülete
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ
Béthel
Alapítvány
Gadara Ház, Gadara Ház
II.
Egyensúly AE Egyesület
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ
Egyensúly AE Egyesület
Békéscsabai Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ
Békéscsabai Életfa Idősek
Otthona
Békéscsabai Evangélikus
Szeretetszolgálat
„Fília” Alapítvány
„Oltalom” Idősek Otthona
Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi Központ
Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi Központ

Átmeneti
elhelyezést
nyújtó intézmény

időskorúak
gondozóháza

igen

Békéscsabai
Egyesített
Központ

Kistérségi
Szociális

fogyatékos személyek
nem
gondozóháza
pszichiátriai betegek
nem
átmeneti otthona
szenvedély-betegek
nem
átmeneti otthona
éjjeli menedék-hely
nem
hajléktalan személyek
Békéscsabai Családsegítő
igen
átmeneti szállása
és Gyermekjóléti Központ
Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály
Időskorúak járadéka
Időskorúak járadékában
részesítettek átlagos száma
időskorúak
év
járadékában
részesülők száma
2013
31,67
2014
36,33
2015
30,16
2016
28,4
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Időskorúak járadékában részesülők (fő)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú
személyek részére nyújtott támogatás, amelynek megállapítása 2013. január 1. napjától a
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járási hivatal hatáskörébe tartozik. Az időskorúak járadékával kapcsolatos részletes
szabályokat a Szoctv. 32/B -32/C. §-ai tartalmazzák. 2014. évben egy kisebb emelkedést
követően folyamatosan csökken a támogatásban részesítettek száma. Ez arra utal, hogy egyre
kevesebb azoknak a száma, akik aktív korukban nem szereztek jogosultságot valamilyen
nyugdíjszerű-ellátásra.
Az idősek közösségi közlekedéshez való hozzájutását segíti elő az utazási kedvezmény. Az
„Ellátottak utazási utalványa” alapján évente 16 alkalommal kedvezményes menetjegy
igénybevételére jogosult az a 65. életévét be nem töltött személy, aki saját jogú
nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül; aki hozzátartozói
nyugellátásban (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülő nyugdíj) részesül; aki 2011. december 31ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban
részesült; aki rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét
betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjas vagy rendszeres
szociális járadékra volt jogosult; rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti
helytállási pótlékban részesül, külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről
részesül nyugellátásban; nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy; gyám és gyámolt
személy, gondnok és gondnokolt személy.
A 65. életévét betöltött személy díjfizetés nélkül utazhat a helyközi és a helyi járatokon. A
helyi autóbuszok a város belterületén átlag 30 perces követési idővel közlekednek. A város
belterületén lévő egészségügyi, szociális, kulturális és közművelődési intézmények a
buszmegállóktól számított maximum 500 méteres gyaloglással megközelíthetőek. Az
intézmények kerékpárral (közúton, kerékpárúton vagy gyalogjárdán), valamint gépjárművel
jól megközelíthetőek.
b) idősek informatikai jártassága
A 2013-2018 hatályos HEP időseket érintő egyik Intézkedési Tervben megfogalmazott cél az
volt, hogy az időskorúak megfelelő informatikai jártassággal rendelkezzenek.
Az Európai Bizottság 2012-t az “Aktív időskor európai évének” kiáltotta ki. A
kezdeményezés célja, hogy javítsa az idősödő emberek életminőségét. Az aktív időskorprogram társadalmi célkitűzése, hogy “…lehetőséget biztosítson az emberek számára a
minőségi életre: hogy szükségleteik, vágyaik és képességeik szerint vehessenek részt a
társadalom életében, úgy, hogy amikor arra szükségük van, megfelelő védelemben,
biztonságban és gondoskodásban részesüljenek”. Ennek egyik eleme a felhasználói szintű
informatikai jártasság. A közelmúlt gyors technológiai fejlődése és az internet térhódítása
okán a digitális írástudatlanság miatt idősebb korosztálynak nagyobb a kockázata az aktív
társadalomból való kirekesztődésre. Egyre több információ, áru és szolgáltatás - beleértve a
kormányzati szolgáltatásokat is - érhető el kizárólag elektronikus úton, ezért a kirekesztődés
kockázata várhatóan növekszik a digitális írástudatlanok körében.
A probléma kapcsán kérdőíves, az idősek informatikai jártasságára fókuszáló felmérés
készült, amelyet 126 fő töltött ki. A kérdőívekben megfogalmazott válaszok és az
érintettekkel folytatott személyes beszélgetések alapján a főbb megállapítások az alábbiakban
foglalhatók össze:
- az aktív munkavállalói évek alatt az idősek mindennapi munkájában és életében
még nem volt jelen ilyen mértékben a számítástechnika, az internet, nem volt rá
szükségük,
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-

a mai környezet már több esetben is megkívánja, hogy egy minimális általános
számítástechnikai tudással mindenki rendelkezzen, mert több élethelyzetben
hátrányt jelenthet a számítástechnikai tudás hiánya,
a számítástechnikai alapképzésekre jelentkezők általában sikeresen elsajátították a
számítástechnika alapjait, a kezdeti apróbb sikeresek nagy motivációt jelentenek a
résztvevőknek,
sokat jelent a képzésben résztvevők számára a családi támogatás, a pozitív
megerősítés,
nagy előnyt jelent, hogy egyre több intézményben biztosított a látogatók számára az
internetes hozzáférés,
a Fövenyes Utcai Idősek Klubja tagjai külön is jelezték, hogy szívesen részt
vennének ilyen képzésen.
Informatikai képzés klubok
részvevőinek körében
Igen; 56;
45%

Nem; 68;
55%

Igen
Nem

Informatikai képzésre való
igényfelmérés
49 fő;
39%
76 fő;
61%

Igen
Nem

Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitika Osztály

A 126 fő által kitöltött kérdőív alapján az idősek klubjaiba is járók 45%-a jelezte részvételi
szándékát számítástechnikai képzésben, és 55% nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel. Az
alapellátás szolgáltatást igénybe vevők 61 %-a érdeklődik a képzési lehetőség iránt. A
felmérés alapján Netgeneráció 60+ elnevezéssel a Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület
közreműködésével 2015. augusztus 24. napján számítástechnikai képzés indult 4 kurzusban.
Egy-egy kurzus 12, alkalmanként 90 perces képzésből állt. A képzés tapasztalatai az
alábbiakban foglalhatók össze. A kurzus elvégzése után nőtt azoknak az időskorúaknak a
száma, akik a számítógép alapszintű felhasználására képesek. Az új tudás megszerzése révén
bővült a résztvevők kapcsolati hálója, csökkent az elmagányosodás, elszigeteltség kockázata.
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a
településen
6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
Év
2013
2014
2015
2016
2017

A nyilvános/települési
A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
könyvtárak száma
száma (leltári állomány)
3
5
5
5
n.a.

601 732,00
317 831,00
321 885,00
329 985,00
n.a.
Forrás: TeIR
(*n.a.: nincs adat)

Muzeális
intézmények
száma

Közművelődési
intézmények
száma

4
4
4
4
n.a.

31
57
58
54
n.a.

Az aktív munkaerőpiacról való kivonulást követően a nyugdíjkorhatár elérésére ma már
tudatosan is lehet készülni. A Békéscsabán élőknek az aktív időskor lehetőséget ad arra, hogy
életük ezen szakaszát eredményként vagy lehetőségként éljék meg, és továbbra is tevékeny
szerepet tölthessenek be a társadalomban, tudásukat továbbadják, egészséges, boldog és teljes
életet élhessenek. A tevékeny öregkor nagyon fontos a nemzedékek közötti szolidaritás
fenntartásában is.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat stratégiai szintű álláspontja az, hogy az idős
személyek aktivitását a lehető legtovább saját környezetükben kell fenntartani a
szociálpolitika, az egészségügy és a közművelődési szakma valamennyi eszközével,
módszertanával. Legfontosabb célunk, hogy városunk idős lakossága aktívan részt vegyen a
mindennapok életében; jelenlétével, véleményével, gazdag és bölcs élettapasztalatával
járuljon hozzá városunk fejlődéséhez.
Az Önkormányzat munkája során érvényesíti az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség
biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a
diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a szociális biztonság, az egészségügy, az
oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzések során feltárt problémák komplex kezelése
érdekében szükséges intézkedésekkel.
A korosztályok közötti átjárhatóság (tranzit), az integratív városi programok és az innovatív
aktivizáló eszközök nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Békéscsaba városában az idősek
aktív társadalmi, közösségi életet élhessenek.
Békéscsaba Megyei Jogú Városban számos olyan szervezet, intézmény működik, amelyek
lehetőséget biztosítanak az aktív, tevékeny időskor megéléséhez. Néhány támogatásban
részesült programot az alábbi táblázatban foglaltunk össze:
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A program megnevezése
Időskori
egészségvédelem, 40 éve
magunk és társaink
egészségéért
Egyesület az Idősekért!

Egészséges életünkért!

Táncolni jó!
Gyógyfürdő,
ismeretterjesztő és családi
programok szervezése
Énekelni jó!
Irodalommal az egyedüllét
elkerülésére!

60 felett is érdemes
tanulni!
Testi, lelki felfrissülés
Berekfürdőn;
Békéscsaba és térsége
közigazgatási területén az
időskorú és szociálisan
rászorult lakosság részére
szervezett gyógyüdülés és
kirándulások
Kirándulás: Füzesgyarmat
Kastélypark Fürdő
Rendezvények: Idősek
Világnapi ünnepség a
klubban, Karácsonyi
ünnepség
Főzünk és táncolunk
program támogatása

A programot
megvalósító
megnevezése
Békéscsabai Nyugdíjas
Pedagógus Klub

Az önkormányzat Igénybevevők
szerepe
a száma
megvalósításban
ebből
Összesen
65+
anyagi
támogatás:
pályáztatás

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

anyagi
támogatás:
pályáztatás

100%

100%

Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ

anyagi
támogatás:
pályáztatás

100%

100%

Mozgáskorlátozottak
BME Békéscsabai
Helyi Klubja

anyagi
támogatás:
pályáztatás

100%

80%

Csabai Szépkorú
Diákok Egyesület

anyagi
támogatás:
pályáztatás

100%

100%

Békéscsabai Városi
Nyugdíjas Egyesület
Békéscsabai Városi
Nyugdíjas Egyesület,
Életmód Klub
Békéscsabai Városi
Nyugdíjas Egyesület,
Néptánc és
Táncmeditáció Klub
Békéscsabai Városi
Nyugdíjas Egyesület,
Indián Nyár
Békéscsabai Városi
Nyugdíjas Egyesület,
Csaba Népdalkör
Békéscsabai Városi
Nyugdíjas Egyesület,
Irodalmi Kör
Békéscsabai Városi
Nyugdíjas Egyesület,
NETGENERÁCIÓ 60+
klub
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anyagi
támogatás:
pályáztatás
anyagi
támogatás:
pályáztatás
anyagi
támogatás:
pályáztatás
anyagi
támogatás:
pályáztatás
anyagi
támogatás:
pályáztatás
anyagi
támogatás:
pályáztatás

„Mindenki asztala” csoportrendezvények
támogatása.

Csabai Szlovákok
Szervezete

anyagi
támogatás:
pályáztatás

100%

80%

Mezőmegyeri Nyugdíjas
Klub működése

Csabagyöngye
Kulturális Központ
Arany János M.H.
Mezőmegyeri
Nyugdíjas Klub

anyagi
támogatás:
pályáztatás

100%

100%

Őszidő Nyugdíjas Klub
működése

Csabagyöngye
Kulturális Központ
Meseház-Őszidő
Nyugdíjas Klub

anyagi
támogatás:
pályáztatás

100%

100%

A Nyugdíjas Klub
tevékenységének
támogatása

Csabagyöngye
Kulturális Központ
Lencsési Közösségi Ház
Lencsési
Nyugdíjas Klub

anyagi
támogatás:
pályáztatás

100%

100%

Nosztalgia Tízek Klubja –
A CSAKK nyugdíjas
közösségének működése

Csabagyöngye
Kulturális Központ
Nosztalgia Tízek
Klubja

anyagi
támogatás:
pályáztatás

100%

100%

Fájdalom Nélküli Klub
működése

Csabagyöngye
Kulturális Központ
Fájdalom nélkül Klub

anyagi
támogatás:
pályáztatás

100%

100%

Gáspár Ervin Nemzetközi
Senior
úszóversenysportesemény

Senior Úszó Egyesület

anyagi
támogatás:
pályáztatás

100%

100%

„Kapu Program”Önkéntes Segítő Szolgálat

Béthel Alapítvány

anyagi
támogatás:
pályáztatás

100%

10%
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2018.

A/1. IRODALOM és SZÍNHÁZMŰVÉSZET

Pályázó
neve, pályázat címe

1

Nosztalgia Vasutas
Nyugdíjas Klub VOKE
Kulturális
műsorsorozat

2

Békéscsaba Városi
Nyugdíjas Egyesület
(BVNYE)
Idősek a kultúráért

3

Békéscsaba Városi
Nyugdíjas Egyesület
(BVNYE) - Csaba
Népdalkör
A népdalt nem
felejtjük! - Csaba
Népdalkör

Pályázat
tárgya
Idősek Világnapja,
Nyugdíjas Bálok,
zenés rendezvények népdalok, saját, más
költők, írók műveiből
felolvasások saját
élményű
feldolgozással;
megvendégelések az
irodalmi élmények
mellett
Nőnapi, Szép hazánk
Magyarország,
Költészet napja,
Anyák napja, nemzeti
ünnepi, Augusztus 20i, Irodalomkedvelők
baráti köre, Idősek
világnapja, karácsonyi
rendezvények és
működési
támogatására.
A fellépési
hagyományok
folytatásáért, II.
Nyugdíjas és Civil
Kulturális Találkozó,
a Békéscsaba főtérén
szervezett fellépés, a
101 emlékmű
koszorúzási ünnepség,
a FEK-ben rendezett I.
világháború
befejezésének ünnepi
megemlékezés
rendezvények, és
népdalrepertoár
bővítése és gyűjtése
érdekében stereo
mikrofonnal ellátott

2016-ban
megítélt
támogatás
összege
(Ft)

2017-ben
megítélt
támogatás
összege
(Ft)

nem pályázott

Megjegyz.
(Ktg.megn.)

Igényelt
támogatás összege
(Ft)

Javasolt
támogatás
összege (Ft)

50 000 Ft

eszköz- és
anyagköltség,
szolgáltatási

50 000 Ft

20 000 Ft

nem pályázott

NÉKEB 80.000
Ft KIOSB 30.000
Ft Szoc., eü.
30.000 Ft

eszköz- és
anyagköltség,
egyéb

100 000 Ft

20 000 Ft

25 000 Ft

NÉKEB 20.000
Ft KIOSB 30.000
Ft Szoc., eü.
30.000 Ft

eszköz- és
anyagköltség,
közreműködői
tiszteletdíj

120 000 Ft

30 000 Ft
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2018-ban KIOS
Bizottság által
javasolt
támogatás összege
(Ft)

diktafon vásárlásának;
a népdalkör
imázsfejlesztés
(jelvény, karaktercipő,
gyöngysor)
támogatására.
Békéscsaba Városi
Nyugdíjas Egyesület
(BVNYE) - Irodalmi
Kör

4

5

Irodalom Világnapja/
a Békéscsabai Jókai
Színház 24 órás
versfolyam; Irodalmi
Teadélután; II.
Nyugdíjas és Civil
Kulturális Találkozó Ének és Irodalom
programok
audiovizuális park
beszerzése

Fellépések technikai
hátterének
kialakítására
audiovizuális
eszközök igénylése,
használt notebook
megvásárlásának
támogatása.

Az asztali gépekkel
felszerelt klubszoba
rendelkezésre áll az
idős embereknek,
hogy informatikai
ismeretre tegyenek
szert, hogy beszélgetni
tudjanak interneten
keresztül unokáikkal,
Békéscsaba Városi
gyerekeikkel,
Nyugdíjas Egyesület
ismerőseikkel;
(BVNYE) alapfokú office
NETGENERÁCIÓ
alkalmazások
60+ Klub
kezelését
elsajátíthassák. Idei
60 felett is lépést tudsz
programjukkal
tartani a világgal! művészeti
program
tevékenységeket
vezetnek be
programjukba,
melynek egyik
eszköze a projektor. A
projektor
megvásárlására
használnák fel a
támogatást.

nem pályázott

NÉKEB 20.000
Ft Szoc., eü.
30.000 Ft

közreműködői
tiszteletdíj

100 000 Ft

0 Ft

nem pályázott

NÉKEB 20.000
Ft Szoc., eü.
30.000 Ft

eszköz- és
anyagköltség,
közreműködői
tiszteletdíj

115 000 Ft

0 Ft
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A Csabagyöngye Kulturális Központ és telephelyei gondozásában működő nyugdíjas
klubok 2017. tevékenysége
Rehabilitációs klub
A klub elsősorban hipertóniás, szív- és érrendszeri és mozgásszervi betegségekkel küszködő
személyek részére végzi tevékenységét, egészségmegőrző és az egészséges testi-lelki állapot
visszaszerzésére törekvő feladatot ellátva. A jóga eszközével dolgozik, de nem
tanfolyamszerűek a foglalkozások, hanem rendre a csoport hasznára váló gyakorlatokat
végzik el. Közel harminc fővel folyik a munka, túlnyomórészt nők vesznek részt a
foglalkozásokon. Az idősebb korosztály jelenléte a domináns, akik a munkaerőpiacon inaktív
státuszúak. Az ő számukra fontos a közösségben való részvétel, és a fizikai, mentális állapot
fenntartása, illetve javítása.
Szíves és Hipertónia Klub
A magas vérnyomás napjainkban népbetegség. Az intézmény egyik legrégebbi csoportja
közösséget és ismeretszerzési lehetőséget kínál a magas vérnyomás betegek és a
szívpanaszokkal élők számára. Az időjárási frontok hatásaitól a gasztroenterológia
aktualitásain és az orvostörténet érdekességein keresztül, az ortopédiai betegségekig és a
fizioterápiáig hallhattak előadásokat a részt vevők. A meghívott előadók többségében orvosok
és egészségügyi szakemberek. A foglalkozások célja a résztvevők egészségmegőrzését segítő
ismeretek terjesztése, tanácsadás, prevenció, valamint a közösségépítés.
Nosztalgia Tízek Klubja
A Nosztalgia Tízek Klubja az aktív nyugdíjas korúak számára kínált ez évben is igényes
kulturális-szabadidős programokat, és legfőképpen közösségi élményt.
A közösség rendszeres találkozóira a Csabagyöngyében került sor, heti rendszerességgel,
szerda délután. Örömmel elmondható, hogy városunkban ezen korosztály érdeklődése a
Nosztalgia Tízek Klubja iránt is fokozott, az optimális kereteket jó ideje teljesen megtöltik több mint 70 fő-, így új belépők csatlakozását is csak korlátozottan tudják fogadni. Egy-egy
foglalkozás látogatottsága átlagosan 45 fő. A kötetlen együttlétről a hangsúly jó ideje
áttevődött a különböző műveltségi területek tartalmainak megosztására, majd minden
alkalommal tematikus ismeretterjesztő előadás, művészeti bemutató, ünnepváró vagy egyéb
értékes program színesítette a közösség találkozásait.
A klubhelyiség falait átlépve több alkalommal szervezett külső helyszínen is közös programot
a csoport. Ezek sorában emlékezetes többek között a Lonovics László festőművész
műhelyében, a Molnár-házban, ill. az Izis Jógastúdióban tett látogatásuk. Két alkalommal
egész napos városlátogató kirándulást is hirdettek, Gyomaendrőd, illetve Kecskemét ipari és
helytörténeti nevezetességeivel ismerkedtek.
Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja
A Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja több intézményünk legrégebbi csoportja. Vezetőjük
Hricsovinyi Józsefné. A közel százfős tagsággal rendelkező klub kapcsolatrendszere nagyon
szétágazó. Évente több alakalommal rendeznek zenés táncos rendezvényeket, ahol a tagok
lépnek fel humoros vagy dalos műsorral. Számos környékbeli és határon túli nyugdíjas
klubbal állnak kapcsolatban. Egyik legrégebbi rendezvényük a Városi Nyugdíjas Piknik, amit
minden évben nagy sikerrel rendeznek meg. De évente több alkalommal Anyák napján,
augusztus 20-án és Karácsonykor tartanak önálló rendezvényeket a tagság és meghívott
vendégeik számára. Ebben az évben a Nagyszalontai Nyugdíjas Kórustalálkozón is
szerepeltek.
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Hagyományőrző Klub
A Hagyományőrző klub 1998-ban jött létre, vezetője Lipták Györgyné. A klub létrejöttének
célja a magyar és a szlovák hagyományok őrzése, a régi ételek hagyományos elkészítésnek
továbbadása. Évente több alakalommal rendeznek intézményünkben gasztronómiai
rendezvényeket, csigakészítést, lekvár főzést, vagy Haluska-napot a helybeli közösségnek.
Minden év februárjában elkészítik a „tót herókát” és a magyar fánkot, valamint minden év
májusában, Ivó napján Haluska-napot rendeznek, ahol túrós, káposztás, valamint az erős túrós
(brindzás) metélt tésztát főznek ezzel köszönve férfitársaikat.
Meseház – Békési út
MESEHÁZ - Őszidő Nyugdíjas Klub
A régi Békéscsabai Konzervgyár nyugdíjasainak klubja havonta egyszer, az utolsó kedden
tartotta foglalkozásait. Hagyományőrző tevékenységük során az iskolás korosztállyal is
felvették a kapcsolatot, kölcsönös patronálás tekintetében. A közeli iskola diákjaiból
verbuválódott csoport néptánc műsorral, a klub tagjai palacsintával színesítették a
délutánokat. Ezen kívül kirándulások, bográcsos főzések, színházlátogatás tették teljessé a
klub szabadidős tevékenységét.
Csaba Pávakör
Nyugdíjas pávakörünk ez évben is óriási kedvvel és lendülettel tartotta foglalkozásait hétrőlhétre. Szakmai programjuk és repertoárjuk fejlesztése érdekében, Majorosi Tímea népi ének
tanártól kértek segítséget, aki örömmel vállalta el a csoport megújulásának lehetőségét is
magában hordozó feladatot. A pávakör szívesen részt vesz különböző, főként a közelben
megrendezésre kerülő népdal találkozókon, idén Békésre, Dévaványára és Újkígyósra
látogattak el, mutatkoztak be régi-új ismerőseik előtt.
Békéscsabai Szlovák Klub
Az anyanyelv őrző és hagyományápoló klub heti rendszerességgel végezte tevékenységét. A
szokásos formát színesítette a Szent László Utcai Általános Iskola 4. B osztályával való
kapcsolattartás, aminek keretében az iskolások műsorokkal, beszélgetésekkel érkeztek, a klub
tagjai régi szlovák konyhai fortélyokat mutattak be. Ezeket a napokat közös lakomázások
koronázták meg.
Lencsési lakótelep
LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ - Nyugdíjas Klub
tevékenysége rendkívül sokrétű. Ismeretterjesztő előadást tartott többek között dr. Farkasné
Csató Katalin, Hajtmann Ildikó, Ugrai Gábor, Brazda Zsolt és Kutyejné Ablonczy Katalin
tanárok , Varga Edit fizioterapeuta , Dr. Sándor József közjegyző, Dr. Tóth János ortopéd
főorvos, Marti Miklós református lelkész, dr. Duray Balázs egyetemi docens, Dr. Wlassits
Gábor nyugalmazott bíró, Bonnyai Sándor szociális önkéntes és Dr. Szécsényi Enikő
laboratóriumi szakorvos jelölt.
Egynapos kirándulást szerveztek Ópusztaszerre, Nyíregyháza – Sóstóra, a Mézgedi
cseppkőbarlangba, Budapestre és egy négy napos kirándulást az erdélyi Csernakeresztúrra és
környékére.
Megemlékeztek a Költészet Napjáról, a Nőnapról, az Anyák Napjáról és az Idősek
Világnapjáról. Közösen ünnepelték névnapjaikat, az évzáró eseménye a Karácsonyi koncert
volt.
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Mohácsy Mátyás Kertbarát kör
programjait ismeretterjesztő előadások, tapasztalatcsere látogatások, metszési bemutatók,
gyakorlati foglalkozások jellemzik. Működésükkel céljuk, hogy új információkkal segítsék a
város kiskert-tulajdonosait. Rendezvényeiket rendszeresen közzétesszük a Csabai Mérlegben,
melyek nyilvánosak, bárki által látogathatók. A kör vendége volt többek között Mokrán János
főzőmester, Lukács Ágnes kertészmérnök, Pomázi Ferenc kertész, Nagy Péter és Sajben
György borász, Fabulya Attila okleveles pálinkabíráló és dr. Sándor Csaba gyógyszerész,
világutazó. Tevékenységük fontos részét képezi a szakmai fejlődés érdekében tett
tapasztalatcsere látogatások, a tagok különféle szakmai rendezvényeken való részvétele. E
célból a bicskei kertbarátokat látták vendégül, viszonzásul, amiért előző nyár folyamán a
bicskeiek fogadták a Mohácsy Mátyás Kertbarát kör tagjait. Továbbá egy kétnapos kirándulást
szerveztek Szekszárdra, ahol megismerkedtek a borvidékkel és nevezetességeivel. Több
esetben tartottak nyilvánosan meghirdetett metszési bemutatót és a Vasárnapi teaparty illetve
az Őszidő című programunkon aktív részvételükkel rendeztük meg a gyömölcskóstolót illetve
a termékeikből összeállított kiállítást.
Természetjáró kör
Tevékenységük célja, hogy megismerkedjenek elsősorban a dél-alföld természeti és épített
értékeivel. A kör első túrája januárban a tarhosi Libás Tanyára vezetett. Továbbá gyalogtúrát
szerveztek többek között Szabadkígyósra, Póstelekre valamint a Maksári erdőbe. Újra
felkeresték a Gyulai „Bermuda Háromszöget” a Gyulai Kert és Tanyatulajdonosok
Egyesületének közreműködésével. Budapesten a Nemzeti Múzeumban a Reformáció történeti
kiállítást tekintették meg és Arany János születése 200. évfordulója tiszteletére egy
nagyszalontai kiránduláson vettek részt március 15-én, ahol bekapcsolódtak a városi
ünnepségbe is. Október elején egy három napos tapasztalatcsere kiránduláson a Délvidéken
jártak, ahol a földrajzi és természeti nevezetességek mellett magyar történelmi emlékhelyeket
látogattak meg.
Csipkeverő Klub
A megyében egyedülálló közösségünk ez évben ünnepelte fennállása 20 éves évfordulóját.
Ennek apropóján az év végén egy látványos, reprezentatív kiállítást rendeztek a tanácskozó
termünkben, melyen dr. Ferenczi Attila tanácsnok mondott ünnepi köszöntőt. Tematikus
foglalkozásokkal a díszítő csipkével való munka lehetőségeit dolgozta fel és az előző évi
tevékenység folytatásaként tovább ismerkedtek a gyulai csipkével. Foglalkozásaik fő témáját a
fehérnemű csipkedíszítésének lehetőségei, valamint a különféle nemzetek csipkéivel való
ismerkedés adta. Ez évben is részt vettek szakmai pályázatokon és a nyár folyamán a
Népművészeti Egyesület által szervezett népművészeti táborban. Az év folyamán felkérésre
többször tartottak mesterség-bemutatót Békéscsabán, intézményünk programjain, Békésen a
Jakab-napi vásárban, Gyulán a Körösvölgyi Sokadalomban és az Andrássy kastélyban.
Jamina
Békéscsabai Gazda Nyugdíjas Egyesület
Az egyesület heti találkozóin a tagok átélhették a közösségi élményeket, beszélgetéseket,
lehetőség volt a szórakozásra, kártyázásra egyaránt. Kirándulást szerveztek Lillafüredre, és
közösségi programokat (pl. negyedévente közös névnapok, születésnapok megtartása), zenés
összejöveteleket tartottak. Igény szerint segítettünk programjaik szervezésében. A klub tagjai
segítettek a Közösségi Ház nagyobb rendezvényeinek lebonyolításában (Családi Farsang, ,
Jaminai Családi Nap főzőverseny, JamiNap).
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Jaminai Szlovák Klub
A klub 2016 év elején alakult, mint a Csabai Szlovákok Szervezetének jaminai csoportja. A
civil szervezetnek sok olyan idősebb tagja van, akik Jaminában élnek és már gondot okoz a
városközpontba történő utazás számukra. A Közösségi Ház nagytermében biztosítottuk
részükre az összejövetelek helyszínét, a foglalkoztató konyhában lehetőségük van a közös
főzésre is. Igen aktív közösség, akiknek néhány tagja a Gazda Nyugdíjas Egyesület alkalmain
is részt vesz. Igény szerint segítettünk a klub programjainak szervezésében.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Magas a tartós bentlakásos intézményi
férőhelyekre várakozók száma.

A szociális ellátórendszer hatékony,
racionális és szükségleteken alapuló
működtetése
Idősügyi Tanács létrehozása

Nincs Békéscsabán az idősek érdekeit,
javaslatait közvetítő konzultatív szervezet
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

Magyarország Alaptörvényének XIX. cikke értelmében Magyarország arra törekszik, hogy
minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság,
fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén
minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.
A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a
társadalom szemléletmódjának átalakítása érdekében az Országgyűlés – összhangban az
Alaptörvénnyel és a nemzetközi jog által általánosan elismert szabályaival megalkotta a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvényt, amely kimondja, hogy „A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú,
egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős
nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni.”
A törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, annak érvényesítési eszközeinek
meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció
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szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének,
önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása.
Az Országgyűlés a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges
intézkedések megalapozása érdekében Országos Fogyatékosügyi Programot (2015-2025)
fogadott el azzal, hogy az abban foglaltakat az egészségügyi, foglalkoztatási, oktatási,
közlekedési tervezésben, továbbá a településfejlesztésben, valamint az egyéb állami tervezés
körébe tartozó döntés meghozatala során érvényesíteni kell.
A Kormány fogyatékossággal kapcsolatos munkáját az Országos Fogyatékosügyi Tanács
segíti, amely kidolgozza az Országos Fogyatékosügyi Programot és figyelemmel kíséri
végrehajtását.
7.1 A fogyatékossággal élő személyek demográfiai adatai
A fogyatékossággal élő személyek számára vonatkozóan helyi adat nem áll rendelkezésre.
Legutóbb a 2011. évi népszámláláskor került sor vonatkozásukban adatgyűjtésre, önkéntes
adatszolgáltatás keretében. E szerint Magyarországon 490.578 fő volt a fogyatékossággal
élők száma, mely jelentősen alacsonyabb, mint a 2001. évi adat, ami annak köszönhető, hogy
a népszámlálásnál megjelent a tartósan beteg kategória is, amely értelmében a magukat
tartósan betegnek vallók száma 1.648.413 fő volt. A helyzet azonban ennél árnyaltabb, mivel
fogyatékossággal élő embernek a magyar jogi szabályozás szerint csak az autista, az értelmi
sérült, a mozgáskorlátozott, a siket és nagyothalló, a pszicho-szociális károsodással élő, a
ritka betegséggel élő, valamint a vak és gyengénlátó személy minősül.
Részben összefüggő, de mégis elkülönülő kategóriának tekintendő a megváltozott
munkaképességű, illetve a fogyatékossággal élő személyek kategóriája. A fogyatékossággal
élő személyek valamennyien megváltozott munkaképességű emberek, de nem valamennyi
megváltozott munkaképességű ember tekinthető jogi szempontból fogyatékossággal élő
embernek. Mindezekre tekintettel, amikor a megváltozott munkaképességű emberek
élethelyzetét vizsgáljuk képzettség, foglalkoztatottság, vagy egyéb szempontból, akkor ki kell
térni arra, hogy a megváltozott munkaképességű kategórián belül, szinte minden szempontból
a leghátrányosabb helyzetben, a fogyatékossággal élő emberek vannak.
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A fogyatékos személyek demográfiai összetételére jellemző, hogy közöttük jelentősebb
számban vannak időskorúak, mivel a fogyatékos személyek nagy része nem születésétől
fogva sérült, hanem életkora előrehaladtával betegség vagy baleset következtében vált azzá. A
fogyatékos személyek között a 60 évnél idősebbek aránya 52 %.
A 2011. évi népszámlálás kategóriái szerint megállapítható, hogy a fogyatékos személyek
közül legnagyobb arányt a testi fogyatékosok és a mozgássérültek képviselik együttesen
(47%), míg az értelmi fogyatékosok aránya megközelítőleg 9 %, a vakok és gyengénlátók
aránya 17 %. Hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 21%-uk szenved. Az egyéb
fogyatékosságban szenvedők aránya 6 %.
Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

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

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)

2013

1 709,00

2 213,00

2014

1 619,00

2 065,00

2015

1 531,00
1 390,00
n.a.

1 918,00
1 786,00
n.a.

2016
2017
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Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma nemenként
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Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma férfiak (TS 6201)
Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)

Forrás: TeIR, KSH Tstar
(*n.a.: nincs adat)

A táblázatban és a diagramban is jól látható, hogy a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban részesülők száma 2013 és 2016 között csökkenő tendenciát mutat. Továbbá
elmondható, hogy a megváltozott munkaképességű nők esetében ez a szám lényegesen
magasabb, mint a férfiak körében.
A fogyatékos személyek képzettsége

A fogyatékossággal élők iskolai végzettsége sokkal alacsonyabb a népesség egészénél. Az
egyes fogyatékossági csoportokat tekintve az elmaradás mértéke különböző, de mindenhol
fennáll. Csupán az érettségi nélküli középfokú szakképzés szintjén közelítenek valamelyest az
értékek egymáshoz. A fogyatékossággal élők nagyjából fele még mindig csupán alapfokú
iskolai végzettséggel rendelkezik, ötödük érettségizett, és közülük kevesebben jutnak el a
felsőoktatásba.
A 15 éves és idősebb fogyatékossággal élők legmagasabb befejezett iskolai végzettség,
korcsoport és nemek szerint, 2011
Korcsoport,
éves

15–19
20–24
25–29

Az
általános
iskola első
évfolyamát
sem
végezte el
510
854
819

Általános iskola
1–3.
4–7.
8.

osztály
69
55
77

1 140
275
294

Férfi
4 549
2 304
2 050
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Középfokú
iskola
érettségi
nélkül,
szakmai
oklevéllel

Érettségi

Egyetem,
főiskola
stb.
oklevéllel

Összesen

168
1 235
1 420

424
1 788
1 470

–
144
512

6 860
6 655
6 642

30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–
Együtt

1 901
1 610
1 567
900
529
221
8 911

186
259
494
400
409
175
2 124

884
1 001
1 439
1 488
3 144
4 026
13 691

15–19
20–24
25–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–
Együtt

415
561
644
1 414
1 443
1 587
1 143
1 126
733
9 066

28
33
50
122
246
541
521
880
654
3 075

664
156
172
581
963
1 683
2 337
10 311
20 195
37 062

925
1 415
1 463
3 315
3 053
3 154
2 043
1 655
954
17 977

97
88
127
308
505
1 035
921
1 289
829
5 199

1 804
431
466
1 465
1 964
3 122
3 825
13 455
24 221
50 753

15–19
20–24
25–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–
Összesen

5 843
6 357
10 884
12 064
19 008
8 651
71 710
Nő
3 412
1 511
1 285
4 148
6 168
16 552
21 143
30 039
19 522
103 780
Összesen
7 961
3 815
3 335
9 991
12 525
27 436
33 207
49 047
28 173
175.490

5 311
8 923
21 796
16 315
–
–
55 168

3 630
4 578
10 053
11 127
5 925
3 243
42 238

1 740
1 863
4 107
5 884
4 634
3 715
22 599

19 495
24 591
50 340
48 178
33 649
20 031
216 441

113
744
900
3 036
4 783
9 989
6 455
–
–
26 020

439
1 685
1 123
3 282
5 020
13 378
14 206
8 638
4 782
52 553

–
244
654
1 739
1 888
4 314
4 761
3 390
2 401
19 391

5 071
4 934
4 828
14 322
20 511
48 044
50 566
54 384
48 287
250 947

281
1 979
2 320
8 347
13 706
31 785
22 770
–
–
81 188

863
3 473
2 593
6 912
9 598
23 431
25 333
14 563
8 025
94 791

–
388
1 166
3 479
3 751
8 421
10 645
8 024
6 116
41 990

11 931
11 589
11 470
33 817
45 102
98 384
98 744
88 033
68 318
467 388

Forrás: KSH
Az iskolai végzettség szempontjából a nemek szerinti mintázat fő vonalai nem térnek el
jelentősen a fogyatékossággal élők csoportjában a népesség egészétől, ám a legfeljebb nyolc
osztályt végzettek között a fogyatékossággal élő nők és férfiak közötti különbség – a
fogyatékossággal élő nők lemaradása – erőteljesebb.
A fogyatékos személyek foglalkoztatottsági adatai
A fogyatékos személy integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult. A
munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi
környezet, a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását, amelyhez a központi
költségvetésből támogatás igényelhető.
Békéscsaba Megyei Jogú Városban nem rendelkezünk pontos adatokkal a fogyatékkal élők
foglalkoztatásáról, így csak a KSH 2011. évi népszámlálási adataira támaszkodva kaphatunk
átfogóbb adatokat a fogyatékossággal élők gazdasági aktivitásáról.
A fogyatékossággal élők településtípus, gazdasági aktivitás és nemek szerint, 2011
Gazdasági aktivitás

Gazdaságilag aktív népesség
foglalkoztatott
munkanélküli

Főváros

Megyeszékhely,
megyei jogú
város
Férfi

7 337
1 723

7 739
1 917
172

Többi
város

11 674
2 925

Község,
nagyközség

Összesen

10 211
2 691

36 961
9 256

Gazdaságilag aktív népesség együtt
Gazdaságilag nem aktív népesség
gyermekgondozási ellátásban
részesülő
saját jogú öregségi nyugdíjas,
járadékos
rokkantsági nyugdíjas, baleseti
járadékos
hozzátartozói jogú nyugdíjas,
járadékos
egyéb inaktív kereső
Inaktív kereső együtt
nappali tagozatos tanuló
egyéb eltartott
Eltartott együtt
Gazdaságilag nem aktív népesség
együtt
Együtt

9 060

9 656

14 599

12 902

46 217

11

21

30

35

97

12 166

15 203

25 217

24 375

76 961

6 489

10 853

20 544

22 501

60 387

101

175

425

587

1 288

1 455
20 222
2 726
1 479
4 205
24 427

2 966
29 218
3 279
1 718
4 997
34 215

6 435
52 651
5 644
2 878
8 522
61 173

8 728
56 226
5 158
3 131
8 289
64 515

19 584
158 317
16 807
9 206
26 013
184 330

43 871

75 772

77 417

230 547

5 462
1 226
6 688

6 395
1 424
7 819

9 327
2 186
11 513

7 436
1 875
9 311

28 620
6 711
35 331

285

355

652

796

2 088

20 249

22 676

37 174

34 317

114 416

7 218

10 779

18 685

18 351

55 033

866

1 980

5 447

6 905

15 198

1 229
29 847
1 893
1 164
3 057
32 904

2 701
38 491
2 230
1 356
3 586
42 077

6 201
68 159
3 952
2 580
6 532
74 691

8 241
68 610
3 535
2 883
6 418
75 028

18 372
205 107
11 610
7 983
19 593
224 700

39 592
Összesen

49 896

86 204

84 339

260 031

12 799
2 949
15 748

14 134
3 341
17 475

21 001
5 111
26 112

17 647
4 566
22 213

65 581
15 967
81 548

296

376

682

831

2 185

32 415

37 879

62 391

58 692

191 377

13 707

21 632

39 229

40 852

115 420

967

2 155

5 872

7 492

16 486

2 684
50 069
4 619
2 643
7 262
57 331

5 667
67 709
5 509
3 074
8 583
76 292

12 636
120 810
9 596
5 458
15 054
135 864

16 969
124 836
8 693
6 014
14 707
139 543

37 956
363 424
28 417
17 189
45 606
409 030

33 487
Nő

Gazdaságilag aktív népesség
foglalkoztatott
munkanélküli
Gazdaságilag aktív népesség együtt
Gazdaságilag nem aktív népesség
gyermekgondozási ellátásban
részesülő
saját jogú öregségi nyugdíjas,
járadékos
rokkantsági nyugdíjas, baleseti
járadékos
hozzátartozói jogú nyugdíjas,
járadékos
egyéb inaktív kereső
Inaktív kereső együtt
nappali tagozatos tanuló
egyéb eltartott
Eltartott együtt
Gazdaságilag nem aktív népesség
együtt
Együtt
Gazdaságilag aktív népesség
foglalkoztatott
munkanélküli
Gazdaságilag aktív népesség együtt
Gazdaságilag nem aktív népesség
gyermekgondozási ellátásban
részesülő
saját jogú öregségi nyugdíjas,
járadékos
rokkantsági nyugdíjas, baleseti
járadékos
hozzátartozói jogú nyugdíjas,
járadékos
egyéb inaktív kereső
Inaktív kereső együtt
nappali tagozatos tanuló
egyéb eltartott
Eltartott együtt
Gazdaságilag nem aktív népesség
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együtt
Összesen

73 079

93 767

161 976

161 756

490 578

Forrás: KSH
A foglalkoztatás területén tapasztalható, hogy a munkáltatók elzárkóznak a fogyatékos
személy munkába állításától. Ennek több okát fogalmazták meg, pl. az akkreditációs eljárás
hosszadalmas adminisztrációja és költsége, átalakítási költségek a munkakör létesítésekor
megváltozott munkaképességű munkavállaló akadálymentesített munkavégzéséhez,
bértámogatási rendszer körülményes adminisztrálása, stb. A fogyatékosok részéről van igény
a munkába álláshoz, szeretnének teljes értékű munkát végezni még akkor is, ha tudatában
vannak ők is annak, hogy a foglalkoztatásuk speciális feltételeket igényel.
Békéscsaba Megyei Jogú Város területén számos szociális szolgáltató biztosít szociális
foglalkoztatást munka-rehabilitáció keretében. Ilyen szolgáltatók például a Béthel Alapítvány,
a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az
AUT-PONT Alapítvány. Békés megye 3 településén (Békéscsaba, Békés, Gyula) működik a
Rehabil Rehabilitációs Foglalkoztató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., amely
megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató, kiemelt akkreditációs
tanúsítvánnyal rendelkező védett foglalkoztató. Továbbá a városban a foglalkoztatási paktum
keretében is megvalósul a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása.
2017-ben a „Neked Munka, Nekem Álom!” program segítségével Békés megyében 18
fogyatékkal élő ember próbálhatta ki álmai munkáját, akik betekintést nyerhettek például a
Békéscsabai Jókai Színház- és a Békés Megyei Kormányhivatal munkájába is.
7.2 Fogyatékossággal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékossággal élő személyek egészségi állapotából adódó hátrányok és többletkiadások
leküzdéséhez, többféle támogatás vehető igénybe.
Magasabb összegű családi pótlék
A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos kiskorú, illetőleg a tartósan beteg vagy
súlyosan fogyatékos nagykorú személy részére állapítható meg a magasabb összegű családi
pótlék, melynek összege:
- A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 23.300,forint.
- Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25.900,- forint,
A saját jogon nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos
személy 20.300,- forint.
Fogyatékossági támogatás
A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére járó pénzbeli juttatás. A
támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi
segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok
mérsékléséhez.
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult,
aki
- látási fogyatékos,
- hallási fogyatékos,
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-

értelmi fogyatékos,
autista,
mozgásszervi fogyatékos, vagy
halmozottan fogyatékos
és
állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy
mások állandó segítségére szorul,
állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak
minősíthető, és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre
nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

A támogatás havi összege 2013. május 31-ig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegéhez igazodott, 2013. június 1-jétől a jogszabály fix összegben határozza meg.
A támogatás havi összege 2017. január 1-jétől 20.982,- Ft, ha az igénylő
- hallási fogyatékos,
- látási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, illetve autista és a szakértői bizottság
szakvéleménye szerint az igénylő önkiszolgálási képessége nem hiányzik.
A támogatás havi összege 2017. január 1-jétől 25.825,- Ft, ha az igénylő
- halmozottan fogyatékos,
- látási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, illetve autista és a szakértői bizottság
szakvéleménye szerint az igénylő önkiszolgálási képessége hiányzik.
Vakok személyi járadéka
2001. június 30-ig a 18. életévét betöltött erősen látáscsökkent vagy vak személy részére a
vakok személyi járadékát állapították meg. 2001. július 1-jétől új jogosult részére a vakok
személyi járadékát nem lehet megállapítani.
Rokkantsági járadék
Rokkantsági járadékra az jogosult, aki a 25. életéve betöltése előtt legalább 70 %-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott
munkaképességű személyek ellátásában nem részesül.
A rokkantsági járadékot a jogosultsági feltételek megléte esetén legkorábban annak a
hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.
A rokkantsági járadék nem minősül nyugellátásnak, megállapításának nem feltétele, hogy az
igénylő rendelkezzen szolgálati idővel. 2018-ban a rokkantsági járadék összege 36.365 Ft.
Rokkantsági ellátás
Feltétele a biztosításban töltött meghatározott idő.
Rokkantsági ellátásra jogosult:
1) akinek egészségi állapota 51–60% között van (B2 kategória), és sem a foglalkozási
rehabilitációja, sem a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a
rehabilitációja nem javasolt, továbbá akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval
helyreállítható ugyan, vagy aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, viszont a
kérelem benyújtása (vagy a felülvizsgálat) időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg,
2) akinek egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória) és foglalkozás rehabilitációja
nem javasolt, továbbá aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, viszont a kérelem
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benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam
az 5 évet nem haladja meg,
3) aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 %
közötti (D kategória),
4) akinek egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, és
egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória).
Összege a jogosult havi átlagjövedelmétől és a komplex minősítés során megállapított
kategóriájától, valamint a foglalkoztatási és szociális rehabilitálhatóságától függ. A 2017.
december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs
ellátásra való jogosultság esetén az alapösszeg mértéke 98.890 Ft.
A már megállapított ellátásokat a kötelező nyugdíjemelés mértékével évente emelni kell.
Közgyógyellátás
A szociális törvény alapján közgyógyellátás több jogcímen állapítható meg:
- alanyi,
- normatív,
- méltányossági
Az alanyi és normatív jogcímen járó közgyógyellátásra való jogosultságot a járási hivatalok
állapítják meg.
A méltányossági alapon történő közgyógyellátás megállapítására a helyi önkormányzat
döntése alapján van lehetőség és annak feltételeit helyi rendeletében szabályozza.
Békéscsabán az önkormányzat rendkívüli települési támogatás keretében eseti
gyógyszertámogatásban és gyógyászati segédeszköz támogatásban részesíti az arra
rászorulókat.
Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei:
1. Személygépkocsi szerzési támogatás
A személygépkocsi szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás)
a) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő
személygépkocsi, vagy
b) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem
minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy
c) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, háromvagy négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy
d) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10
km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék szerzésére
felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.
A szerzési támogatás mértéke:
az a) pont szerinti esetben 1.000.000 forint,
a b)–d) pont szerinti esetekben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint.
A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott,
illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy érdekében használható.
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2. Személygépkocsi átalakítási támogatás
A személygépkocsi átalakítási támogatás (a továbbiakban: átalakítási támogatás) a súlyosan
mozgáskorlátozott személy vagy a szállítást végző személy tulajdonában álló
személygépkocsinak
a) a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a
biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott hozzájárulás.
Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint.
Parkolási Igazolvány
Parkolási igazolvány a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt szállító jármű vezetőjét
jogosítja fel különböző kedvezmények igénybevételére. 2013. augusztus 1-jétől a
jogszabályban meghatározott mozgásában korlátozott személyen kívül igazolványra a
bizonyos - működési engedéllyel rendelkező - intézmények is jogosultak.
Parkolási igazolványra jogosult az a személy:
- aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.
(VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pont ac) alpontja értelmében közlekedőképességében
súlyosan akadályozott,
- aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági
támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdésének ételmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének ételmében értelmi,
fogyatékosnak; (4) bekezdésének ételmében autistának; illetve (5) bekezdésének ételmében
mozgásszervi fogyatékosnak minősül,
- akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm.
határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) Eü. rendelet alapján 2001. július 1-jét
megelőzően vaknak minősítettek,
- aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy
gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L), értelmi fogyatékosnak (M) vagy
autistának (N.1.) minősül.
Személyi jövedelemadó kedvezmény:
Az adókedvezményre jogosult a súlyosan fogyatékos személy. Az adókedvezmény az adóév
első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg, jelenleg havonta
6.900.-Ft (személyi kedvezmény).
Gépjárműadó fizetése alóli mentesség:
2017. január 1-jétől a gépjárműadó mentesség szabálya változott. Mentes a gépjárműadó alól
a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos
mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele
közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre
jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön
jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító
szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a
mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több
személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű
személygépkocsi után jár.
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Utazási kedvezmény:
Fogyatékos személyek
utazási kedvezménye

Vakok
személyi
járadékában
részesülő
személy
a
magasabb
összegű
családi
pótlékban
részesülő
gyermek,
valamint
a
súlyosan
fogyatékos
személy
a
magasabb
összegű
családi
pótlékban
részesülő
gyermek,
valamint
a
fogyatékossági
támogatásban
részesülő
személy,
a
vakok
személyi
járadékában
részesülő személy 1 fő
kísérője

Kedvezmények a helyközi
közlekedésben
jegykedvezmény bérletkedvezmény
(vasúti személyszállítás,
helyközi autóbusz
közlekedés)
[%]
90
90

Kedvezmények a helyi
közlekedésben
bérletkedvezmény
(helyi közúti
közlekedés)
[%]
100

90

90

100

90

-

100

Forrás: saját szerkesztés
Utazási költségtérítés sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére:
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerint a sajátos nevelési igényű
gyermek korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény
igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségekhez támogatás jár.
7.3 A fogyatékkal élő személyeket megillető jogok, a nyújtott szolgáltatások, programok
Környezet
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és
biztonságos épített környezetre.
Kommunikáció
A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a
közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos
személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak.
Az információs társadalom nyújtotta lehetőségek erősítik az esélyegyenlőséget a fogyatékos
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személyek számára. A fogyatékos személyt az információs esélyegyenlőség megilleti az
információs társadalmi szolgáltatások igénybevételekor.
Az akadálymentesítés a fogyatékossággal élők számára olyan feltételek biztosítását jelenti,
mely kiküszöböli azokat a hátrányokat, melyeket fogyatékosságuk miatt szenvednek el.
Fontos tudni azonban, hogy más-más segítséget igényel egy mozgásában korlátozott, egy
hallássérült, egy gyengénlátó vagy akár értelmi fogyatékos embertársunk. Hasznukra lehetünk
különféle eszközökkel, tudatos környezetformálással, és személyes segítségünkkel egyaránt.
Fizikai akadálymentesítés
Ez a fogalom magában foglalja az akadálymentesség klasszikus értelmét, azaz az épített
környezet konform kialakítását, vagyis azt, hogy bárki fizikai akadályok nélkül legyen képes
a közlekedésre, az egyes közszolgáltatások elérésére, és azok teljeskörű használatára. Mindez
elsősorban az épített környezet megfelelő adaptációjában nyilvánul meg.
Infokommunikációs akadálymentesítés
Az infokommunikáció fogalma az informatika (számítástechnika) és távközlés
(kommunikáció) összetartozását és összevonását fejezi ki.
Azonban a technika fejlődésével egyre mélyebb szakadék keletkezik a többségi társadalom
tagjai és a fogyatékos emberek között a különböző infokommunikációs eszközök (rádió, tv,
elektronikus sajtó, honlapok stb.) használatában.
Az Európai Unióban és hazánkban is törvény szabályozza az információhoz való egyenlő
esélyű hozzáférést. Ezért, mint felelősséget érző embereknek arra kell törekednünk, hogy a
különféle termékek, szolgáltatások akadályok nélkül hozzáférhetővé váljanak bárki számára.
Az információs technológiák esetén ugyanúgy értelmezhető az akadálymentesség fogalma,
mint bármely más technológia esetében. Az infokommunikációs akadálymentesítés témáján
ma már alapvetően az informatikai és az internetes akadálymentesítést értjük. A vakbarát
honlap tartalmak, (felolvasó funkció) mellett ide tartozik a többi infokommunikációs
akadálymentesítés is: a jeltolmács alkalmazása, alternatív és augmentatív kommunikációs
eszközök igénybevétele a jól hallható vagy könnyen látható feliratozás, jelzés, a „könnyen
érthető kommunikációs” módszer, és bármilyen más fogyatékos barát, és igényeikre válaszoló
kommunikációs intézkedés. Az informatikai szoftverek, a honlapok fejlesztése esetében is
biztosítani kell a kommunikációs akadálymentességet.
Morális akadálymentesítés
A morális akadálymentesítés a társadalmat alkotó egyének gondolkodásában kezdődik el,
azzal, hogy felismerik a rászoruló idős, fogyatékos, vagy beteg emberek segítésének,
támogatásának, egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtésének szükségességét, és
biztosítják annak létrejöttét, megvalósítását.
A morális akadálymentesség legfőbb gátjai: egyfajta gondolkodásbeli renyheség, a
közömbösség, és az empátia hiánya.
Komplex akadálymentesítés
Teljeskörű vagy komplex akadálymentesítésről kétféle szempontból beszélhetünk. Az
akadálymentesség "komplexitását", teljeskörűségét egyrészt értelmezhetjük valamennyi
használói (azaz fogyatékossági) csoport kontextusában, másrészt az adott épületben (épített
környezetben) található valamennyi funkció, szolgáltatás tekintetében is.
Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő intézmények akadálymentesítettségét az alábbi
táblázat mutatja:
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Igen/nem
Mozgáskorlá
tozottak
Rámpa
részére
mosdó

Tapintha
Hangos
Indukci
tó
Jelnyelvi
tájékoztatá
ós
informáci segítség
s
hurok
ó

Lift

Vakvez
ető sáv

alapfok

3

1

3

5

10

2

2

0

0

középfok

2

2

2

2

2

2

2

0

0

felsőfok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fekvőbete
g ellátás

15

0

3

0

0

0

0

0

egészségü
járó beteg
gyi
szakellátá
intézmény
s
ek

részben
megoldott

15

0

1

3

0

0

0

0

0

alapellátás

0

0

1

3

0

0

0

0

0

kulturális, művelődési
intézmények

2

1

3

4

0

3

3

0

0

önkormányzati,
közigazgatási
intézmény

2

0

2

2

0

0

1

0

0

igazságszolgáltatási,
rendőrség, ügyészség

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

szociális ellátást
nyújtó intézmények

1

2

6

6

n.a.

3

n.a.

n.a.

0

oktatási
intézmény
ek

Egyéb

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékosügyi referens információi, fogyatékosok civil
szervezetei
(*n.a.: nincs adat)
A fenti táblázatból megállapítható, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Városban az önkormányzat
tulajdonában lévő intézmények részben akadálymentesítettek.

Oktatás-nevelés
Integrált óvodai ellátás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodái integrált nevelés ellátására a
látásfogyatékosság, értelmi fogyatékosság (enyhe, középsúlyos) és halmozott fogyatékosság
kivételével kijelölhetők:
Hajnal**-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey u. 12.), Békéscsabai Tündérkert
Óvoda*(Békéscsaba, Szegfű u. 87-89., Kölcsey Utcai* és Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba,
Kölcsey u. 15.), Lencsési Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u. 91-93.), Mackó-Kuckó
Óvoda*(Békéscsaba, Orosházi út 56-58.), Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (Békéscsaba,
Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti
u. 3.), Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza ltp. 19.).
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A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium,
Művészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium (Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) integrált nevelés ellátására - a pszichés fejlődés
zavaraival küzdő gyermekek számára - kijelölhető.
* szlovák nyelvű nemzetiségi nevelést is ellátó
** magyar nyelven roma kulturális nevelést ellátó
Szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
A fogyatékos személy számára a törvényben meghatározottak szerint - figyelembe véve a
különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit - biztosítani kell a
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az önálló életvitelét segítő
kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - beviheti a közszolgáltatást nyújtó
szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére.
Kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés
Békéscsaba Megyei Jogú Városban számos olyan rendezvény és kezdeményezés van,
amelyek a fogyatékossággal élők integrációját segíti.
Érzékenyítő programok
Érzékenyítő programokat rendez a város területén:
- Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete
- Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ)
- Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
- AUT-PONT Alapítvány
- Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház

Érzékenyítő programok
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Televíziós műsorszámok
Békéscsaba városában kettő helyi televízió működik. A Csaba Tv, valamint a Békéscsaba
Médiacentrum Kft. által működtetett 7. Tv. Mindkét csatorna sugároz feliratozott
műsorszámokat, amelyek nagymértékben segítik a hallássérülteket abban, hogy az elhangzott
információk hozzájuk is eljussanak.
A 7. Tv. a vasárnapi híradót feliratozott és jelelt formában is sugározza.
„Angyalok szárnyalása”
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége az első gálaest
szervezését 2011-ben kezdte el a Békéscsabai Jókai Színház két művésznőjével, Komáromi
Anettel és Tarsoly Krisztinával. Az azóta eltelt időben minden évben megrendezésre került a
gálaest, amelyben hazánk és megyénk számos előadóművésze vállalt fontos szerepet. Ezeken
a különleges estéken az intézmény 70 ellátottja, a művészek és munkatársaink olyan
csodálatos produkciókat mutatnak be évek óta, amelyek joggal nyerik el a közönség tetszését.
„Ragyogjon kékben”
2018. Március 29-én, csütörtökön este nyolc órakor az autizmus világnapja alkalmából
mintegy 80 önkéntes gitáros adott elő közös műsort a Békéscsabai Jókai Színház előtt. A
világ számos nagyvárosához csatlakozva kék fénnyel világították ki a színház épületét.
A „Ragyogjon kékben” akció egy amerikai kezdeményezés, amelynek célja, hogy felhívja a
figyelmet az autizmussal élő társainkra. A nagyszabású nemzetközi akció keretében a világ
számos nagyvárosában egy-egy emblematikus középületet kék fénnyel világítottak ki április
2-án, az autizmus világnapján. Budapesten először 2010-ben a Parlament kupolája öltözött
kékbe, 2011-ben egyetlen vidéki helyszínként Békéscsabán különleges programra került sor.
Magyarország az idén is csatlakozik a nemzetközi programhoz, mintegy 40 településen
szerveznek a „Ragyogjon kékben” kampány keretében programot. A Békéscsabán nyolcadik
alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényt a Dél-alföldön legtöbb családdal kapcsolatot
tartó AUT-PONT Alapítvány szervezi.
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Az Autizmus Világnapja alkalmából megrendezett "Ragyogjon kékben" rendezvény a békéscsabai
AUT-PONT Alapítvány szervezésében

Jókai Színház – Korlátok nélkül
A Békéscsabai Jókai Színház 2011 óta fokozatosan felkarolja az akadályozottsággal élőket. Céljuk,
hogy mindenki egyenlő esélyekkel látogathassa előadásaikat. 2012‐ben, az első látássérültek
számára is látogatható előadás a Hippolyt a lakáj című zenés vígjáték volt.

A Jókai Színház Braille-írással is megjelenteti az előadás szinopszisát, szereposztását, amit a
színház aulájában találhatnak meg az érdeklődők. A narrációs program keretein belül a
látássérült nézők a díszlet, a jelmezek, a koreográfiák és az egyes karakterek leírása mellett
teljes képet kapnak az előadás történetéről, rendezői koncepciójáról, zenei világáról, történeti
hátteréről. Ezt követően az előadás előtt egy interaktív kulisszajáráson vehetnek részt,
amelyben felfedezhetik a játékteret, a színpadon kézbe vehetik, megérinthetik a
díszletelemeket, kellékeket, jelmezeket. Az előadás alatt speciális fülhallgatókon keresztül
hallgathatják a narrátort, aki olyan többletinformációkkal látja el őket, amelyek segítik a
produkció befogadását.
A siketek nehezebb helyzetben vannak, mint a vakok, mert amíg a vak embereket sérülésük a
tárgyaktól való megfelelő kapcsolattól fosztja meg, addig a siketeket a másik emberrel
kialakítandó kapcsolattól. A program kezdete óta közel 20 előadást sikerült megszervezni
jelnyelvi tolmács közreműködésével. A jeltolmács nemcsak a szöveget, hanem annak érzelmi,
hangulati árnyalatait is közvetíti jelbeszédével.
Jelelt – narrált előadások az elmúlt években:
-

Hippolyt, a lakáj (2012)
Holle anyó (2014)
Egerek és emberek (2015)
A dzsungel könyve (2015)
Orient (2015)
Egerek (2015)
Légy jó mindhalálig (2016)
A szegény csizmadia és a szélkirály (2016
Bánk bán (2016)
Kövérkirály (2016)
A fösvény (2016)
Állat(i)mese (2017)
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-

Törvénytelen randevú (2017)
Diótörő és Egérkirály (2017)
Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak (2017)
Micimackó (2018)
My Fair Lady (2018)

A Jókai Színház narrált előadása előtti bejárás
Békéscsabai Városi Jótékonysági Bál
A Békéscsabai Városi Jótékonysági Bál minden évben megrendezésre kerül a Jókai színház
Vígadó termében. Ezen jeles esemény alkalmával minden évben a rendezvény bevételét,
valamint az egyéni adományokat a Békéscsabán munkájukért elismerést érdemlő szervezetek
kapják.
Az elmúlt években támogatott szervezetek:
- 4X Nyújtsd Segítő Kezed Alapítvány (Degré utcai gyermekotthon)
- 2X Jankay hagyatékát kezelő alapítvány
- 4X Idősek Ellátását Segítő Közalapítvány
- Békés Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Egészségügyi és Szociális Alapítványa
- Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
- Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
- 3X az AUT-PONT Alapítvány
- Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete
- Egyensúly Szabadidő Klub
- Vasárnapi Iskola Mozgalom és Polgári Estek támogatása
- 2014. évben ismételten a Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet Gyermekosztálya részesült
támogatásban
- 2015. évben a hátrányos helyzetű és kiváló tanulmányi eredményű békéscsabai
gyermekek balatonszárszói nyaraltatását vállalta az önkormányzat
- 2016. évben a befolyt több mint 1 millió forintos összeget a Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesületének ajánlották fel.
- 2017. évben az Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és
Készségfejlesztő Iskola és a Békéscsabai Mentőalapítvány részesült 950-950 ezer forint
támogatásban
- 2018. évben a békéscsabai hátrányos helyzetű gyermekek üdültetését támogatták közel 2
millió forintnyi összegyűlt adományból
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Alzheimer séta
Az Alzheimer Világnapja alkalmából 2018. szeptember 28. napján került megrendezésre
Békéscsabán, amellyel kifejezzük szolidaritásunkat a demenciával élő idősek, családtagjaik,
gondozóik mellett.
Memória Cafe
Első alkalommal október 4-én előadással, kávéval és kötetlen beszélgetésekkel indult a
Memória Café Békéscsabán. A programsorozatra minden hónap első szerdáján várja az
időseket és a hozzátartozókat, hogy a demenciáról, annak tüneteiről és kezeléséről
beszélgessenek a szakemberekkel. A program célja, hogy szakemberek bevonásával
tanácsokat adjanak azoknak, akik valamilyen kapcsolatban állnak a demenciával.
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete Székháza Közösségi épületének
felújítása
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat közfoglalkoztatása 2017. évben a Vakok és
Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete kérelmének helyt adva az Egyesület székházának
közösségi épületében a festési szakipari munkák elvégzéséhez, valamint a közösségi épület
előtti betonozott udvar átalakításához közfoglalkoztatott munkaerőt, illetve járdalapokat
biztosított az Önkormányzat.
2017. október 14. napján a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete a Fehér Bot
Nemzetközi Napja alkalmából rendezvényt szervezett. Az eseményen több emlékplakettet is
átadtak. A kitüntetést közel 20 éve hozták létre és azon személyek vagy szervezetek kaphatják
meg, amelyek sokat tesznek a látássérültekért vagy az egyesületért. Ez évben többek között
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közfoglalkoztatási Csoportját is
elismerésben részesítették az egyesület székházának felújításában tett munkálatokért.
A fogyatékossággal élők sporttevékenységének önkormányzati támogatása:
- az Önkormányzat által nyári időszakban szervezett Sporthétfő-programok rendszeres
résztvevői évek óta a Degré utcai Békés Megye Fogyatékos Ápoló-Gondozó
Otthona fogyatékkal élő lakói,
- a fogyatékkal élők számára konkrét anyagi támogatást a Vandháti DSE-n keresztül
nyújtunk – kérelem és/vagy pályázat útján, évente 250-300 ezer Ft-ot,
- az egyesület legsikeresebb sportolója az asztaliteniszező Vizsnyai Dávid, aki 2014-ben a
Speciális Olimpikonok Európa-bajnokságán 2 aranyérmet nyert, 2015-ben a Speciális
Olimpikonok Világjátékán egy arany és egy bronzérmet nyert,
- a Sportkoncepció és Sporttámogatási rendszer (2016–2020.) című dokumentum alapján
minden évben anyagi támogatásban részesülnek a legjobb élsportolók. A szabályozás
alapján a 10 támogatott élsportoló közül legalább egynek parasportolónak kell lennie.
(2017-ben: Mihály Réka atléta, siket sportoló 675.000,- Ft, 2017-ban: Mihály Réka atléta,
siket sportoló 200.000,- Ft és Zsilinszki Orsolya úszó, siket sportoló 200.000,- Ft).
Mindkét sportoló résztvevője volt a Törökországban megrendezett Siketlimpiának.
- Békéscsaba MJV vezetői évről évre köszönti az év legsikeresebb békéscsabai sportolóit.
Ily módon városi elismerésben részesült az aktuális években Vizsnyai Dávid, Mihály Réka
és Zsilinszki Orsolya is.
Közlekedés
A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi
létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell
lenniük a fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a
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közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály szerint megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni.
A békéscsabai Forg-Tech Kft. az alábbi információt nyújtotta a Békéscsaba területén telepített
a gyalogos beszélők vonatkozásában:
Csomópont neve:
Szarvasi út- Péki u.
Szarvasi út- Kazinczy u.
Szarvasi út- Szabolcs u.
Szabolcs u.- Szerdahelyi út
Jókai u.- Luther u.- Illésházi u.
Andrássy u.- Petőfi u.- Jókai u.
Luther u.- Kinizsi u.
Luther u.- Irányi u.
Gyulai út- Urszinyi Dezsőné u.
Gyulai út- Dobozi út
Bajza u.- Thurzó u.
Lencsési út
Bartók Béla út- Szabadság tér
Bartók Béla út- Haán Lajos u.
Orosházi u.- Bessenyei u.
Bánát u.- Corvin u.
Bartók Béla út- Tulipán u.
Bartók Béla út- Gábor Áron u.
Bartók Béla út- Lepény Pál u.
Bartók Béla út- Munkácsy u.
Bartók Béla út- Temető sor
Bartók Béla út- Petőfi u.
Temető sor- Vasútállomás
Kossuth tér
Gyulai út- Derkovits sor
Bajza u.- Bánszki u.
Orosházi út- Madách u.
Szarvasi út- Jókai u.
Vécsei u.- Autóbusz pályaudvar
Tesco
Berényi-Szarvasi út

Gyalogos beszélő
nincs
nincs
nincs
nincs
van
van
van
van
nincs
nincs
nincs
nincs
van
van
nincs
nincs
nincs
van
nincs
van
nincs
van
van
van
nincs
nincs
nincs
nincs
van
van
nincs

Békéscsabán a jelenlegi helyi autóbusz hálózaton belül összesen 2 db alacsonypadlós
autóbusz közlekedik. Ezen autóbuszok menetrend kivonata a DAKK Zrt. honlapján
megtekinthető.
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Taktilis útburkolat Békéscsabán
Szociális szolgáltatások
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Év

Nappali ellátásban részesülő
fogyatékos személyek száma
(TS 5001)

Egyházi fenntartású
intézményben

Civil fenntartású intézményben

2013

159

0

25

2014

177

22

24

2015

166
157
n.a.

18

24

19

24

20

25

2016
2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók
segítségével
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Békéscsaba Megyei Jogú Városban az alábbiakban felsorolt önálló életvitelt támogató helyi
intézmények és szolgáltatások jelennek meg:
Fogyatékosok nappali intézménye
A szolgáltató
intézmény neve
Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ 5600
Békéscsaba, Ady E. u.
30-34.
AUT-PONT Autista
Gyermekekért és
Fiatalokért Alapítvány
5600 Békéscsaba Kereki
sikátor 11.
Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi
Központ és Területi
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat 5600
Békéscsaba, Degré u. 59.
Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei
Egyesülete Napraforgó
Központ Fogyatékosok
Nappali Intézménye
5600 Békéscsaba,
Kölcsey u. 27.
Békéscsabai Evangélikus
Szeretetszolgálat 5600
Békéscsaba, Berényi út
125.
Összesen:

Ellátottak
száma
2013.
évben

Ellátottak
száma
2014.
évben

Ellátottak
száma
2015.
évben

Ellátottak
száma
2016.
évben

Ellátottak
száma
2017.
évben

17 fő

17

17 fő

19 fő

25 fő

25 fő

24 fő

24 fő

24 fő

25 fő

41 fő

42 fő

41 fő

40 fő

39 fő

Békéscsaba

73 fő

77 fő

50 fő

55 fő

53 fő

Békéscsaba

0 fő

22 fő

18 fő

19 fő

20 fő

139 fő

165 fő

133 fő

138 fő

137 fő

Ellátott
települések

Békéscsaba

Békéscsaba
Békéscsaba,
Csanádapáca,
Doboz,
Csorvás,
Körösladány,
Szabadkígyós
, Szarvas,
Újkígyós

Forrás: AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat

A nappali ellátás szociális alapszolgáltatást az intézmény igazgatójánál, illetve vezetőjénél
lehet igényelni. A nappali ellátást igénybe vevők részére a napi szállítás megszervezhető a
lakóhely és az intézmény között.
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ a Sarkantyú Utcai Idősek Klubjában, a
Deák Utcai Idősek Klubjában, a Kazinczy Utcai Idősek Klubjában, a Fövenyes Utcai Idősek
Klubjában, Mokry Utcai Idősek Klubjában, az Orosházi Úti Idősek Klubjában, a Kossuth
Utcai Idősek Klubjában, és a Jázmin Utcai Idősek Klubjában szolgáltatnak nappali ellátást.
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Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézménye
A szolgáltató
intézmény neve

Ellátott
települések

Békés
Megyei
Szociális,
Gyermekvédelmi
Központ és Területi
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat 5600
Békéscsaba, Degré
u. 59.
Összesen:

Békés
megye 40
települése

Ellátottak
száma
2013.
évben

Ellátottak
száma 2014.
évben

Ellátottak
száma
2015.évben

Ellátottak
száma
2016.
évben

Ellátottak
száma
2017.
évben

112 fő

114 fő

113 fő

114 fő

114 fő

146 fő

135 fő

115 fő

109 fő

192 fő

Forrás: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
Rehabilitációs intézmény
Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
A szolgáltató
intézmény neve
Békés Megyei
Szociális,
Gyermekvédelmi
Központ és Területi
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat 5600
Békéscsaba, Degré u.
59.
Összesen:

Ellátott
települések

Ellátottak
száma
2013.
évben

Ellátottak
száma
2014.
évben

Ellátottak
száma
2015.
évben

Ellátottak
száma
2016.
évben

Ellátottak
száma
2017.
évben

Békéscsaba

12 fő

13 fő

12 fő

11 fő

13 fő

12 fő

13 fő

12 fő

11 fő

13 fő

Forrás: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
Lakóotthonok
Ápoló-gondozó célú lakóotthon
A szolgáltató
intézmény neve
Békés Megyei
Szociális,
Gyermekvédelmi
Központ és Területi
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat 5600
Békéscsaba, Degré u.
59.
Összesen:

Ellátott
települések

Ellátottak
száma 2013.
évben

Ellátottak
száma
2014.
évben

Ellátottak
száma
2015.
évben

Ellátottak
száma 2016.
évben

Ellátottak
száma
2017.
évben

Békéscsaba,
Orosháza,
Békés,
Mezőberény

12 fő

12 fő

12 fő

12 fő

12 fő

12 fő

12 fő

12 fő

12 fő

12 fő

Forrás: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
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Rehabilitációs célú lakóotthon
A szolgáltató
intézmény neve
Békés Megyei
Szociális,
Gyermekvédelmi
Központ és Területi
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat 5600
Békéscsaba, Degré u.
59.
Összesen:

Ellátott
települések

Ellátottak
száma
2013. évben

Ellátottak
száma
2014.
évben

Ellátottak
száma
2015.
évben

Ellátottak
száma 2016.
évben

Ellátottak
száma
2017.
évben

Békéscsaba

12 fő

10 fő

10 fő

12 fő

11 fő

12 fő

10 fő

10 fő

12 fő

11 fő

Forrás: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
A tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények rendszerében a legmodernebb szociális
gondoskodást nyújtja a lakóotthoni szolgáltatás, mert ez segíti leginkább a személyre szabott
egyéni ellátás és az önrendelkezés, öngondoskodás érvényesülésének elvét. Ez a speciális
ellátási forma jól segíti az egyén társadalmi rehabilitációját és reintegrációját, támogatja az
önálló életvitel kialakítását.
A fogyatékossággal élők ellátását biztosító nem állami fenntartású szervezet a
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, amely 1981-ben jött létre. Mozgássérült
emberek hozták létre azzal a céllal, hogy segítsék a megyében élő mozgásukban akadályozott
társaik társadalmi integrációját, oktatását, foglalkoztatását, rehabilitációját, megszervezzék
szabadidős tevékenységeiket, hogy érdekeiket képviselni és érvényesíteni tudják. Az
egyesület az elmúlt több mint 10 évben számos szolgáltató intézményt hozott létre a
fogyatékossággal élő személyek számára.
Békéscsaba Megyei Jogú Város területén az alábbi szolgáltatást nyújtó intézményeket
működteti az egyesület:
Nappali ellátás
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Központ Fogyatékosok
Nappali Intézménye 2015. szeptember 1-től önálló intézményként működik. Ugyanezzel az
időponttal nyílt meg az intézmény telephelye az Orosházi út 71. szám alatt. A telephely
megnyitása következtében az engedélyezett férőhelyszámban nem történt változás, az
továbbra is 545 fő azzal, hogy a székhelyen 45 fő, a telephelyen 18 fő az engedélyezett
férőhelyek száma. Békéscsaba Megyei Jogú Város ellátási megállapodást kötött az
intézménnyel, fogyatékos emberek, fiatalok nappali intézményi ellátásának biztosítására, de
Békés Megye számos településéről érkeznek az intézményhez gyermekek, fiatalok.
A szakmai feladat ellátása 11 foglalkoztatottal valósul meg. Mindannyian rendelkeznek a
munkakörre előírt szakirányú szakképzettséggel. A dolgozók részmunkaidőben, illetve teljes
munkaidőben dolgoznak. Mellettük nagy segítséget jelent a közfoglalkoztatottak alkalmazása.
A szakmai programban foglaltak szerint a nappali ellátást 3 éves kortól veszik igénybe azok a
fogyatékos gyermekek és fiatalok, akiknek integrált formában történő oktatása, nevelése nem
megoldható.
Az intézményben tartózkodás ideje alatt a gyerekek számára az állapotuknak megfelelő, a
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság meghatározása alapján
járó fejlesztéseket órarend szerint biztosítják. A fejlesztő foglalkozások csoportosan és
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egyénileg történnek. Az intézmény nevelésének egyik alapvető feladata a gyermek testi, lelki
szükségleteinek kielégítése, a testi-lelki harmónia megteremtése. Az ellátás során hangsúlyt
kap az önkiszolgálásra nevelés, melybe a táplálkozás, az öltözködés és a személyi higiénés
szokások kialakítása is beletartozik. A fizikális ellátáson túl szükséges a gyermekek és
fiatalok társas kapcsolatainak erősítése, a szocializációs folyamat segítése. A megfelelő
biztonságot, szeretetet közvetítő környezetben a gyerekek képesség válnak a szükséges
erkölcsi normák betartására, a közösségi élet normáinak, szabályainak elfogadására és
alakítására. Az ellátottak között vannak fiatalok, felnőttek, akik már teljesítették a
tankötelezettségüket. Az ő esetükben a gondozási feladatok ellátása mellett kulcsfontosságú a
képességfejlesztés, a szabadidő hasznos eltöltése, a társas együttlét biztosítása.
Támogató szolgálat
Az Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat, a szolgáltatói nyilvántartásba, 7562
feladatmutatóval lett bejegyezve.
2017. évben a teljesített feladatmutató: 11328,5 (a teljesítés aránya: 149,80%)
Szállítással teljesített feladatmutató: 6208
Személyi segítéssel teljesített feladatmutató: 5120,5
Az Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat által 2017-ben az ellátottak száma 58 fő
volt.
Térítési díjak szociálisan rászorult személyek esetén:
A személyi segítés térítési díja: 100Ft/óra. A személyi szállítás térítési díja: 50Ft/km.
Térítési díjak szociálisan nem rászorult személyek esetén:
A személyi segítés térítési díja: 500Ft/óra. A személyi szállítás térítési díja: 120Ft/km.
Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A súlyosan fogyatékos személyt az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó
pénzbeli juttatás, fogyatékossági támogatás illeti meg. A támogatás célja, hogy a súlyosan
fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül anyagi segítséget kapjon, így mérsékelve a
súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányokat. A fogyatékossági támogatás
részletes szabályairól szóló leírás a 7.2 pontban található.
A fogyatékossággal élő gyermekek részére az óvodai és iskolai egyenlő esélyű hozzáférést
segítő eszközök, oktatási segédanyagok biztosítása terén még van lemaradás a békéscsabai
oktatási intézményekben. Az intézmények környezeti (fizikai) és infokommunikációs
akadálymentesítésével kapcsolatban is vannak még hiányosságok, amelyek megszüntetésére
az épületek akadálymentesítése a pályázati és az önkormányzati forrásból biztosított
lehetőségek alapján folyamatosan kerül fejlesztésre.
Fejlesztések
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében számos fejlesztés történt és
zajlik jelenleg is Békéscsabán, amelynek keretében a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban és
egyéb közintézményekben energetikai fejlesztéseket hajtanak vagy hajtottak végre, valamint
projektarányos akadálymentesítés is történt, történik (a közelmúlt néhány fejlesztése):
-

Vasútállomás (liftek vannak kihelyezve, és külön protokolljuk van arra az esetre is, ha
liftek meghibásodnának)
Időskorúak Nappali Intézményeinek telephelyei (Jázmin u., Kossuth u., Fövenyes u.,
Mokry u.)
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-

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Lenkey utcai székhely
óvodája
Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda Tábor utcai telephely óvodája
Jaminai Egészségközpont
Madách Utcai Általános Iskola
Petőfi Utcai Általános Iskola
Jankay Tibor Általános Iskola
Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
Békéscsabai Tündértkert Óvoda Szegfű utcai 11. sz. alatti telephely óvodája
Lencsési Óvoda Lencsési út 15. sz. alatti telephely óvodája
3. sz bölcsőde
Tömeg közlekedés (a városban több alacsonypadlós busz is közlekedik, hogy a
mozgáskorlátozottak könnyebben közlekedhessenek)
Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi alapellátásának fejlesztése
Védőnői Centrum kialakítása Békéscsabán
Mackó Kuckó Óvoda
Erzsébethelyi Iskola
Békéscsaba városi vásárcsarnok
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kölcsey utcai székhely óvodája
Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda Dr. Becsey Oszkár utcai
telephely óvodája

A Jaminai Egészségügyi Központ akadálymentesített bejárója
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A fogyatékossággal élők nem ismerik
teljeskörűen az állami és önkormányzati
támogatásokat
Alacsony a fogyatékossággal élők
foglalkoztatása.

A fogyatékossággal élők tájékoztatása az
igénybe vehető ellátásokról,
szolgáltatásokról.
A fogyatékossággal élő személyekkel
kapcsolatos érzékenyítő, foglalkoztatásukat
elősegítő programok kidolgozása.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.).
A Békéscsabán tevékenykedő civil szervezetek mind tevékenységüket, mind méretüket
tekintve igen különbözőek, ugyanúgy, mint ahogyan ez országosan jellemző. Egyaránt
megtalálhatók az egész kicsi helyi szerveződések, közösségek, klubok és a több milliós,
tízmilliós összegeket kezelő, intézményesült szervezetek.
Működési formájukat tekintve az egyesületek a legjellemzőbb szerveződési formák
Békéscsabán. Az alapítványok közül kevés a nyitott támogatású alapítvány, többségük zárt
körben (iskola, adott társadalmi csoport, közintézmény stb.) tevékenykedik, inkább a
támogathatósági lehetőségek szélesítésére, az 1 % érvényesítésére hozták létre őket.
Működési terület szerint 10 fő csoportba oszthatók a város civil szervezetei (megjegyezve
azt, hogy több szervezet is rendelkezik köztes célokkal, vagy ellát többirányú feladatot is):
 Egészségügy: egészséges életmód követésére, az egészség megőrzésére és a
betegségek megelőzésére szerveződő közösségek. Több szervezet foglalkozik a
gyógyítás támogatásával, egészségügyi rehabilitációs tevékenységgel, illetve a
fogyatékkal élők összefogásával. Találunk alapítványokat, egyesületeket a
szakemberképzés és tudományos tevékenység támogatására és az egészségügyi
dolgozók érdekeinek védelmére, kevésbé jellemző azonban a betegjogok képviselete.
 Szociális és családügy: legjellemzőbb a szociális támogató tevékenység, valamint a
családsegítés és a hátrányos helyzetűek védelme. Több szervezet nyújt lehetőséget az
időskorúak közösségi életére, gondozásának támogatására és érdekvédelmük
erősítésére. Manapság egyre fontosabb cél a megváltozott munkaképességűek kiemelt
segítése, a nők esélyegyenlőségének támogatása, valamint a hajléktalanok ügye.
 Ifjúsági terület: legjellemzőbb az érdekvédelem; a diák önkormányzati tevékenység,
valamint a közéletiség és a demokrácia tanulása, gyakorlása a leggyakoribb cél.
Fontos szervezőerő a gyermek- és ifjúságvédelem, illetve a szenvedélybetegségek
megelőzése, kiemelten a drog prevenció.
 Szabadidő, sport: központi terület a tömegsport, a szabadidő sokoldalú és hasznos
eltöltése és a természetjárás. Ide tartoznak az amatőr és a hivatásos sport- és táncsportegyesületek, illetve az ezeket segítő alapítványok, baráti körök is.
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Oktatás: az iskolákat segítő alapítványok mellett találunk az oktatás érdekvédelmével,
tudományos törekvéseivel és a nevelésüggyel foglalkozó szervezeteket. Külön
csoportot alkotnak az iskolák működtetésére létrejött civil szervezetek.
Kultúra: az alkotó- és az előadó-művészeti közösségek különböző szintjei a tehetséggondozástól az alkotóműhelyekig széles palettát mutatnak a városban. Jellemzőek a
kulturális örökségek megismerésére vagy védelmére létrejövő szerveződések, illetve
az általános célú közművelődési tömörülések, társaskörök is. Az ismeretterjesztés és a
műszaki tudományok népszerűsítése szintén lényeges szervezőerő Békéscsabán.
Környezetvédelem: legjellemzőbb a természetvédelem, a környezetszennyezés elleni
harc, valamint a természeti és történeti táj megőrzése, a korszerű ökokultúra
népszerűsítése. Több állatvédelemmel, állatgondozással foglalkozó szervezet működik
a megyeszékhelyen. Nem jellemzők az energiagazdálkodással, új, környezetkímélő
energia megoldásokkal foglalkozó szervezetek.
Helyi
társadalom:
a
településfejlesztés,
várospolitika,
városszépítészet,
hagyományőrzés, hely- és honismeret terén található a legtöbb közösség. Több
kisebbségi vagy más kultúrkörök hagyományait ápoló szervezet is működik a
településen. Jellemzőek még a helyi közrend és közbiztonság védelmével és a
fogyasztóvédelemmel foglalkozó szervezetek és a kisebb lakóterületi közösségek.
Megtalálhatók a nyíltan vagy burkoltan politikai célú szerveződések is.
Egyház: a karitatív, a gyülekezetek munkáját segítő, illetve a fiatalsággal foglalkozó
szervezetek a leggyakoribbak.
Gazdaság: a munkanélküliségtől a vállalkozásfejlesztésig széles a skála. Vannak
szakmai szervezetek, kamarajellegű csoportosulások, és ide tartoznak egyes
közhasznú társaságok is.

A felsorolt csoportok változatos képet mutatnak mind a költségvetésüket, mind a
taglétszámukat tekintve. A tevékenységi profiljuk szerint egyféle vagy sokirányú
feladatellátást, illetve szolgáltatást biztosíthatnak. A szervezeteken belül, akár időszakonként
is változóan alakul az aktív és passzív tagság aránya, de szinte mindenütt vannak olyan tagjai
a közösségeknek, egyesületeknek, akik hosszabb-rövidebb ideig nem folytatnak aktív
tevékenységet. (Ez nagymértékben függ a pályázati lehetőségektől, forrásoktól, illetve a tagok
motivációjától, szakmai hozzáállásától).
Több szervezet bizonyos cél elérésére (épület, tornaterem építése, szobor állítása stb.) jön
létre, és a feladat végrehajtása után okafogyottá válik létezése, más részük – szintén egy adott
cél érdekében létrejőve –, az elképzelés időközbeni megvalósíthatatlanná válása miatt szűnik
meg. Vannak pillanatnyi lelkesedésből létrejött, de csak rövid távú energiákkal rendelkező
kezdeményezések is, és van, ahol a tevékenység vagy a tagság ürül ki a civil szervezet mögül.
Az ifjúsági szervezeteknél természetes a kiöregedés, és van jó néhány alapítvány, amely
tartalmas céllal, jó elképzelésekkel rendelkezik, de kuratóriuma, vezetősége életképtelen, és
emiatt kell feladnia működését. Vannak egyesületek, amelyek az adminisztrációs terhekkel
nem tudnak megbirkózni, és akadnak, amelyek pénzügyileg lehetetlenülnek el.
Általános tapasztalat, hogy a hivatalosan nyilvántartásba vett szervezeteknek országos szinten
mintegy a fele végez folyamatos munkát, másrészt pedig tömegesen vannak jelen az
életjelenséget csak hosszabb-rövidebb ideig mutató közösségek. Eszerint elmondható, hogy
Békéscsabán kb. 200-250 civil szervezet működik, tehát valamilyen rendszerességgel
programokat valósít meg, illetve szolgáltatásokat nyújt.
Az önkormányzati feladatok ellátásának „kiszerződése” (közfeladat ellátás) országos
viszonylatban is kismértékű, annak ellenére, hogy a közfeladat ellátás civil szervezetek útján
történő megvalósulását erősíti, hogy néhány jelentős, az önkormányzatok feladatait
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meghatározó törvény (szociális igazgatásról szóló törvény, gyermekvédelmi törvény)
kifejezetten ajánlja a szerződéses feladatellátást.
A számtalan nehézség ellenére a két szféra együttműködésére mind társadalmi, mind
gazdasági szempontból szükség van. Az együttműködések nagy előnye, hogy lehetőséget
adnak egymás erősségeinek kiaknázására, és az elérhető erőforrások hatékonyabb
felhasználására.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
A civil szervezetek és az önkormányzat között számos területen és formában jönnek létre
együttműködések. Vonatkozhatnak egy konkrét ügyre, programra, rendezvényre, de
kiterjedhetnek több évre szóló szerződéses kapcsolatokra is. A kapcsolatok általában az alábbi
területeken és formákban jönnek létre:
● társadalmi részvétel – érdekérvényesítés, döntések befolyásolása; eszközei:
tárgyalás, véleményezés, egyeztetés, állásfoglalás, ajánlás, együtt-döntés,
megállapodás, a döntés részleges átengedése; célja az önkormányzati döntések széles
körű támogatottságának biztosítása;
● támogató szerep a közfeladatok ellátásában – oktatási, kulturális, egészségügyi
intézmények működésének, programjainak támogatása, önkéntes munka a
támogatottak javára;
● közös programok, pályázatok, információcsere megvalósítása - közvetlen információ
a társadalom adott csoportjai helyzetéről, rugalmas reagálás, innovatív megoldások,
hatékony információközvetítés; a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb
kihasználása;
● szerződéses kapcsolatok, önkormányzati feladatok kihelyezése.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi civil szervezetek közötti
együttműködések különböző formái:
Szakmai egyeztetés
Az önkormányzat évente legalább egy civil fórumot hív össze a Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata évi költségvetésének rendelet-tervezetével kapcsolatban (Városi
Érdekegyeztető Fórum).
Infrastrukturális támogatás
Ingyenes vagy kedvezményes ingatlan bérlete (használatba adás), esetleg ingatlan átadása,
rendezvényekhez ingyenes terem- és eszközhasználat (pl. színpadkölcsönzés nagyobb
rendezvényekhez). Az egyéb segítségnyújtás módja közé sorolható: fűtés, világítás, közüzemi
díjak átvállalása, hirdetési lehetőség biztosítása a városi média felületein.
Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények szerepe a támogatásban
A civil szervezeti élet támogatásában meghatározó szerep jut a közművelődési
intézményeknek.Ezek a közösségi terek bizonyos érdeklődési területek vagy közös célok
mentén szerveződő csoportok létrejöttének lehetőséget nyújtanak:
- szakmai céljaikból fakadóan maguk is generálják ilyen közösségek létrejöttét,
- működtetnek, gondoznak kiscsoportokat, klubokat, társasköröket,
- helyet biztosítanak civil szervezetek közösségi tevékenységeik számára,
- sok esetben rendszeres szakmai segítséget is nyújtanak a szerveződéseknek.
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Pénzügyi, pályázati támogatások
Az önkormányzat – lehetőségéhez mérten – a pályázó civil szervezetek részére különböző
előirányzatokból támogatást nyújt. (A támogatott civil szervezeteknek részletes elszámolást
kell készíteniük az elnyert pályázati támogatás elszámolásáról és a vállalt feladatok
teljesítéséről).
Civil Likviditási Keret: Az önkormányzat költségvetésében minden évben elkülöníti a civil
szervezetek közvetlen pénzügyi támogatását szolgáló civil likviditási keretet. A likviditási
keret felhasználása nagyobb pályázatok előfinanszírozása, kamatmentes visszatérítendő
támogatási formában 2017. évben 3.000.000,-Ft előirányzat erejéig.
Nemzetiségi, Érdekegyeztető Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság
Békéscsaba közigazgatási területén tevékenykedő önszerveződő közösségek, egyházak és
nemzetiségi civil szervezetek pénzügyi támogatására ír ki minden évben pályázatot.
Pályázhat minden civil szervezet és egyház, amely tevékenységét a városban fejti ki, a
lakosságot közvetlenül érintő programot valósít meg.
Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság pályázata
A pályázat célja a békéscsabai állampolgárok és művelődő közösségeik kulturális
tevékenységének támogatása.
Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázata
A pályázat célja: Az állampolgárok és közösségek szociális célú segítő tevékenységének
támogatása.
Feladat-ellátási szerződés alapján nyújtott forrás egyes szociális feladatok. szolgáltatások
nyújtásáért.
Az önkormányzat együtt kíván működni minden olyan szakmailag elkötelezett, magas
színvonalú munkát végző civil szervezettel, amely hatékonyan képes elősegíteni a civil
társadalom fejlődését és a város lakosságának nyújt szolgáltatásokat.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hagyományosan jó kapcsolatot ápol a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján elismert egyházak békéscsabai
belső egyházi jogi személyeivel, mint a város legrégebbi önszerveződő közösségeivel. A
békéscsabai vallási felekezetek számos intézmény fenntartóiként is működnek (óvoda,
általános iskola, gimnázium, művészeti iskola, kollégium, szociális otthon, támogató szolgálat
stb.). Az egyházak önmagukban is hagyományosan a szociális háló egyik tényezői.
Az egyházak – a Biblia tanítására alapozva – az (esély)egyenlőség megteremtésében igen
fontos szerepet játszanak. Az elesettek, szociálisan, mentálisan hátrányos helyzetben lévő
személyek támogatása társadalmi szerepvállalásuk egyik kiemelkedő színtere. Küldetésük
során folyamatosan hangsúlyozzák a diszkriminációmentes társadalom és a tolerancia
fontosságát, ugyanakkor a család szerepének erősítésével sokat tesznek e hagyományos
kisközösségek szerepének XXI. századba történő “átmentése” érdekében.
Az egyházakkal a folyamatos párbeszéden túl egyes pályázati projektek kapcsán is szorosan
együttműködik az önkormányzat (pl. partnerként együttműködik a Békéscsabai Evangélikus

196

Egyházközség erzsébethelyi gyülekezetében szolgáló lelkész a szociális városrehabilitációs
projektben).
Esélyegyenlőség szempontjából említést érdemel, hogy az evangélikus és katolikus
felekezetben rendszeresek a szlovák nemzetiségi szertartások, míg a román nemzetiség
számára a helyi ortodox közösség léte kiemelendő.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Békéscsabán működő nemzetiségi önkormányzatokkal
jó kapcsolatot ápol, a közös rendezvények kapcsán jó az együttműködés közöttük. A
nemzetiségi önkormányzat két rendezvényének lebonyolításához ingyenes segítséget nyújt a
Csabagyöngye Kulturális Központ.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál jó példa, az önkormányzatok közötti,
illetve térségi társulásokkal való partnerségre, a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás.
A Békéscsabai Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2004. július 22. napjával jött
létre, Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony és Telekgerendás települések
önkormányzatainak társulásával.
A Társulás 2005. április 30-ig Békéscsaba és Térsége Többcélú Területfejlesztési
Önkormányzati Tanács néven működött, majd a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2005.
május 1-től kezdődően jogutódlással történő megszűnése után Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás néven alakult meg, és folytatta tevékenységét.
A korábbi időszakban megalakított kistérségi fejlesztési tanács jogkörét és tevékenységét a
Társulási Tanács vette át, és látta el.
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában két
intézmény működik. A szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújtó
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ és az Intézmény Ellátó Központ.
A szociális és területfejlesztési területen a Békéscsabai Kistérségi Társulás öt
tagönkormányzattal áll partnerségi kapcsolatban: Békéscsaba, Kétsoprony, Telekgerendás,
Csabaszabadi, Újkígyós.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti
együttműködést egy főállású nemzetiségi referens segíti, továbbá a város 1 fő főállású
pénzügyi ügyintézőt, és 1 fő főállású titkársági ügyintézőt (titkárnő) biztosít a nemzetiségi
önkormányzatoknak.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi, Érdekegyeztető
Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság is segíti a nemzetiségi önkormányzatokkal való
együttműködést.
A nemzetiségi referens segíti az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti
kommunikációt, segíti az elnökök munkáját, és elősegíti a nemzetiségi önkormányzatok
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bekapcsolódását a város külkapcsolati programjába. A nemzetiségi önkormányzatok ülését a
jegyző felügyeli.
A nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
valamint az önkormányzat döntése alapján részesülnek támogatásban.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évben az alábbi összegekkel
támogatta a nemzetiségi önkormányzatokat:
-

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 3.281.000,- Ft
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.861.000,- Ft
Román Nemzetiségi Önkormányzat 1.681.000,- Ft
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1.173.000,- Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.173.000,- Ft

Az államtól működési - és feladat alapú támogatásokat kapnak a nemzetiségi
önkormányzatok. A működés alapú támogatás egységes 964.600,- Ft. A feladat alapú
támogatás összegét központilag, pontrendszer alapján számolják ki.
A város minden évben megrendezi a Nemzetiségek Napját, ahol a nemzetiségi
önkormányzatok ünnepélyes keretek között, a város képviselőinek jelenlétében átadhatják az
általuk adományozott kitüntetéseket.
A nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiségi iskolákkal, intézményekkel kapcsolatos vagy
egyéb nemzetiségi kérdésekben a közgyűlési előterjesztéseket véleményezik.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A városi roma lakosság az országos helyzethez hasonlóan nagyon differenciált. A
rendszerváltás után egy szűk réteg élni tudott az elmúlt évek kínálta lehetőségekkel, amelyek
a vállalkozókat támogatták. A roma családok jóval nagyobb részének azonban semmi
lehetősége nem volt a továbblépésre munka hiányában.
A rendszerváltozás után Békéscsabán is megélénkült az önszerveződés, a Nemzetiségi
Önkormányzatok választásakor roma nemzetiségi önkormányzat is alakult, és ma is működik.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat már a tizenötödik alkalommal rendezte meg a cigány
gasztronómia napot, amelyen a hagyományaikat, a főzési tudományukat, az ételeiket mutatták
meg a magyaroknak.
A szervezet a közelmúltban ötvennégy cigánygyereket vitt el Budapestre kirándulni, hatvan
hátrányos helyzetű fiatal pedig a Gyeraj tanyán egy négynapos táborban vehetett részt,
ugyancsak a kisebbségi önkormányzat jóvoltából.
A Békéscsabai Önkormányzat támogatásával a helyi roma hagyományőrző egyesület családi
napot szervezett helyi roma gyermekeknek és szüleiknek, majd ezt egy szegedi közös
kirándulás követte, amelynek célja a közösség erősítése volt.
Az iskolakezdésnél a helyi roma gyerekeket tanévkezdő csomaggal támogatta a békéscsabai
önkormányzat.

198

A roma közösségben fontos feladat a jövőre nézve, hogy elérjünk egy szemléletváltást, ami
lehetővé tenné, hogy a roma gyerekek minél tovább iskolában maradjanak, szakmát és
diplomát szerezzenek.
Komoly kihívás, hogy a roma felnőtteknek munkalehetőséget teremtsünk. Említést érdemel a
roma nemzetiségi önkormányzat évek óta meghirdetésre kerülő ösztöndíj programja. A roma
önkormányzat helyi önkormányzati, illetőleg állami fenntartású köznevelési intézményeken
keresztül is rendszeresen támogat fiatalokat.
A nemzetiségi önkormányzatok (lengyel, roma, román, szlovák) elsősorban kulturális
területen fejtik ki tevékenységüket (hagyományőrző és ünnepi programok, anyanyelvi, zenei
és egyéb művészeti rendezvények stb.), ugyanakkor az esélyegyenlőség terén is figyelemre
méltó kezdeményezéseket generáltak. Ennek során az érintett testületek együttműködnek
egymással, illetőleg saját nemzetiségeik civil szervezeteivel.
A román nemzetiség az ortodox egyházközséggel és saját alapítványával együtt szervezett
karitatív akciót rászoruló gyermekek részére. Minden évben Szent Miklós napján meleg ételt
és ruhát osztanak a város rászoruló családjainak a békéscsabai Román Ortodox templomban.
A szlovák nemzetiségi önkormányzat a Csabai Szlovákok Szervezetét támogatva több
nyugdíjas klub munkáját segíti. A szlovák nemzetiség pedig – országos önkormányzata
közreműködésével – óvodát, általános iskolát és középiskolát tart fenn a városban. A szlovák
nemzetiségi önkormányzat tevékenyen részt vesz a szlovák nyugdíjas klub, szlovák iskola,
citera tábor és a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének békéscsabai
rendezvényein.
A lengyel nemzetiség a Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület által szervezett kulturális
programokon keresztül biztosítja a stratégia több célcsoportja számára a kulturális
hagyományápolás és önképzés lehetőségét. Anyagilag támogatja és vezeti is a Lengyel Iskolát
Békéscsabán. Idős emberek részére egészségügyi programokat szerveznek és karácsonyi
csomagot osztanak.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a jövőben is számít a nemzetiségi
önkormányzatok együttműködésére. Azok segítségével ugyanis még szélesebb körben
megszólíthatók és segíthetők a célcsoportba tartozó békéscsabaiak.
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Magyarország AlaptörvényénekXIX. cikke alapján Magyarország arra törekszik, hogy
minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság,
fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén
minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.Magyarország a
szociális biztonságot a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
Békéscsaba Megyei Jogú Városban szociális szolgáltatásokat az állami fenntartású
intézményeken túl nem állami fenntartású szolgáltatók is nyújtanak. A civil szervezetek
szolgáltatásai - a kistérségi, valamint önkormányzati fenntartású intézmények mellett - a város
szociális ellátó rendszerének szerves részét képezik.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) 120. §-a értelmébena helyi önkormányzat, a társulás, valamint a Kormány, illetve
más állami szerv a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló
szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel, egyházi fenntartóval vagy nem állami
fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.
Békéscsaba közigazgatási területén több olyan speciális szükségletekkel rendelkező
társadalmi csoport (autisták, fogyatékkal élő gyermekek, anonimitást igénylő
szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek stb.) segítésével foglalkozó szociális civil szervezet
működik, amelyek évek óta személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást
biztosítanak. A feladatellátáshoz normatív állami hozzájárulás igénybe vételére, illetve a
pályázati finanszírozási rendszerből pénzeszközökre jogosultak.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata először 1998-ban kötött ellátási szerződést
nem állami fenntartású szociális szolgáltatókkal. A civil szolgáltatók feladatellátásuk során
bizonyították, hogy kiegészítik a város szociális ellátórendszerét és segítik a kötelező
önkormányzati feladatok ellátását.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018-2020 évekre az alábbiakban
bemutatott civil szociális szolgáltatókkal kötött ellátási szerződést. A nem állami fenntartású
civil szolgáltatók által biztosított ellátások rövid bemutatása a 2017. évről szóló szakmai,
pénzügyi beszámolóikban foglaltak alapján történik.
1. AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány(a továbbiakban:
Alapítvány),5600 Békéscsaba, Kereki sikátor 11.
Az AUT-KÖZ-PONT Fogyatékosok Nappali Intézménye az autizmussal, illetve halmozott
fogyatékossággal élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy
önellátásra nem képes, felügyeletre szoruló személyek szociális és mentális támogatására
szolgál (egyéni képességek fejlesztése, legjobb felnőttkori adaptáció és önállóság feltételeinek
megteremtése). A nappali ellátást 2017. évben 25 fő vette igénybe.
Az Alapítvány szolgáltatásaként működő TÁM-PONT Támogató Szolgálata 2017. évben
23 fő autizmussal élő gyermek, fiatal és felnőtt számára biztosította szolgáltatásait.
A foglalkoztatottak száma összesen 13 fő, az önkéntesek száma 12 fő volt.
2. Béthel Alapítvány(a működtetett intézmény a Gadara Ház), 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey
Oszkár u. 2.
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A pszichiátriai betegek nappali ellátásában (Gadara Ház I., II.) az öntevékenységre, az
önsegítésre épülve biztosítják az ellátást igénybevevő pszichiátriai betegek és családtagjaik
igényei, kezdeményezése alapján a társadalomba, a korábbi közösségébe történő
visszailleszkedést. Az ellátást igénybe vevők száma 2017. évben a Gadara Ház I-ben 43
fő, míg a Gadara Ház II-ben 23 fő volt.
Közösségi pszichiátriai ellátás. A Gadara Ház 2004-től végzi a krónikus pszichiátriai
betegek ellátását. A pszichiátriai diagnózissal rendelkezőket a lakókörnyezetükben, a család
és önkéntes segítők részvételével segítik személyes céljaik elérésében, problémáik
kezelésében, megoldásában. Az ellátást igénybe vevők száma a 2017. évben 49 fő volt.
A szociális alapszolgáltatások mellett az intézmény az alábbi csoportfoglalkozások keretében
nyújt segítséget:
- problémamegoldó csoport,
- kézműves foglalkozás,
- játékdélután,
- egészségklub, filmklub,
- depressziós betegek önsegítő csoportfoglalkozása, skizofrén betegek önsegítő
csoportfoglalkozása,
- számítógépes csoport,
- angol csoport,
- főző klub,
- szabadidős programok.
A foglalkoztatottak száma összesen 8fő, az önkéntesek száma 23 fő volt.
3. Egyensúly AE Egyesület (a továbbiakban: Egyesület), 5600 Békéscsaba, Kolozsvári u.
62.
Az Egyesület 2008-ban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatától határozatlan idejű
használatra megkapta az 5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 62. szám alatti ingatlant, amelyet
jelenleg is szociális feladatok ellátására használ.
2008-tól működik a nappali ellátás, és itt kapott helyet a védett szállás is. Az Egyensúly AE
Egyesület teljesen önerőből indított, és azóta is normatív állami támogatás nélkül tart fenn egy
védett szállást, ahol négy férfi vagy négy nő absztinens szenvedélybeteg számára nyújt
lakhatási és pszichés gondozási lehetőséget. A kliensek számára jól képzett szakemberek
biztosítják a csoportfoglalkozásokat, tréningeket, képzéseket, a képességfejlesztést, a
személyiségfejlesztést, amelyek mellett sok egyéb más is megtalálható.
Az Egyesület 2017. augusztus 22. napjával a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést és
működési engedélyt határozatlan időtartammal megkapta a Békés Megyei Kormányhivatal,
mint engedélyező hatóságnál az 5600 Békéscsaba Bankó A. u. 44. szám alatti telephelyen új
engedményesként nyújtani kívánt pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása
vonatkozásában.
A 2017. évben a pszichiátriai nappali ellátást összesen 41fő vette igénybe, akik közül 9
kliensnek megszűnt az ellátása az év folyamán. Az új kliensek száma 10 fő, így 2017. év
végén 32 fő rendelkezett érvényes megállapodással a működési engedélyben szereplő 30
fővel szemben. A 30 fő feletti létszámot önerőből, állami normatíva nélkül látja el az
Egyesület.

201

A szenvedélybeteg nappali ellátását47 fő vette igénybe. A 2017. év folyamán 9 kliensnek
szűnt meg a megállapodása. Az új kliensek száma 12 fő volt, így 2017. december 31-én 38 fő
rendelkezett érvényes megállapodással. A működési engedélynek megfelelően 35 főre
kaptak állami normatívát, így az e fölötti létszámot szintén állami normatíva nélkül látja el az
Egyesület.
Az Egyesület szociális alapszolgáltatásokon kívül az alábbi ellátásokat is biztosítja:
-

-

Az Es(ély)ERNYŐ projekt néven, 2011 őszén nyerte el az Esélyek Háza Békés Megyei
Irodája működtetési lehetőségét, amelynek égisze alatt az esélyegyenlőség megteremtése
érdekében a társadalmi attitűdformálás mellett kötelezte el magát az Egyesület. 2012.
február 1. óta a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ 4. emeletén található
irodában és csoportszobában látja el az Egyesület ezt a feladatát, Család Esélyteremtési és
Önkéntes ház néven.
Az Egyesület 2013. december 6-a óta tartja fenn Adományboltját, amely létrehozásával a
rászorulókon segít, hiszen olcsó árakkal várja vásárlóit. A már több mint két éve működő
üzletnek változó volt a forgalma a 2017. évben. Az Adománybolt megváltozott
munkaképességű, illetve tartós munkanélkülieket próbál foglalkoztatni. Amennyiben a bolt
forgalma pozitív mérleget mutat, a forrás szociális célokra fordítódik vissza pl. ingyenes
ételosztás az Adománybolt előtt.

A foglalkoztatottak száma összesen 20 fő, az önkéntesek száma 49 fő volt.
4. Mentálhigiénés Egyesület Békés Mérték Közösségi Ház (a továbbiakban: Egyesület),
5600 Békéscsaba, Békési út 40.
A Szenvedélybetegek közösségi ellátása az igénybe vevő lakókörnyezetében történik, illetve
a Mentálhigiénés Egyesület fenntartásában működő Békés Mérték Közösségi Házban,
Békéscsabán, a Békési út 40. szám alatt közösségi teret működtetnek. Az önkormányzati
ingatlant a fenntartó Egyesület önerőből és pályázati forrásból újította fel. A Közösségi Ház
eszközellátottsága megfelel az igénybevevői szükségleteknek. Az ellátást igénybevevők
számára havi rendszerességgel biztosítanak programokat. Havi állandó programok,
foglalkozások: Fejtörők Klubja (társasjáték, kártyajáték); Kézműves kör (kézügyességet és
kreativitást fejlesztő alkalmak). Havonta és alkalmanként megrendezett, az egész közösséget
érintő programok: Színezd újra!-antistigma program a társadalmi elfogadásért – önismereti
csoportfoglalkozások; Tudat Klub; Egészséges élet program; „Főzzünk együtt” program;
ünnepi körökhöz kapcsolódó programok.
Az ellátottak száma2017. december 31-én 63 fő volt.
A pszichiátriai betegek közösségi ellátása az igénybevevő lakókörnyezetében történik,
illetve az Egyesület fenntartásában működő Békés Mérték Közösségi Házban, Békéscsabán, a
Békési út 40. szám alatt közösségi teret működtetnek.
Az ellátottak száma2017.
december 31-én 63 fő volt.
A foglalkoztatottak száma összesen 8 fő volt. Önkéntesek nem voltak.
5. MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület (a továbbiakban: Egyesület), 5600
Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1.
A szervezet 2000-ben alakult. Az Egyesület alacsonyküszöbű, illetve az ártalomcsökkentés
modelljét és módszereit használó szolgálatokat nyújt, valamint prevenciós feladatokat lát el,
komplex egészséges életre nevelő programokat valósít meg (iskola-, család-, munkahely-,
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büntetés-végrehajtás színterein). Céljaik megegyeznek
kábítószerügyi stratégiai dokumentumokban foglaltakkal.

a

nemzeti

és

nemzetközi

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2006. február 23-án tartott ülésén
az Egyesület részére határozatlan időre átadta a Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1. szám alatti
ingatlant a szenvedélybetegek speciális alapellátási feladatainak biztosítása érdekében.
Az Egyesület az alábbi szolgáltatásokat, programokat biztosítja.
-

-

Szenvedélybetegek
Alacsonyküszöbű
Ellátása
program
(MI-ÉRTÜNK
„Konzultációs Központ” szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, on-line
tanácsadás, mediáció).
Alacsonyküszöbű, ártalomcsökkentő szolgáltatások: pszicho-szociális intervenciók,
információs, valamint felvilágosító szolgáltatások, megkereső munka, bulisegély
szolgálat, DropIn, Tű- és fecskendőcsere szolgáltatások (személyes tűcsere a
szolgáltatások falain belül, tűcsere- és óvszerautomaták).
Prevenciós feladatok: komplex egészséges életre nevelő programok az iskolákban,
kollégiumokban. A kortárssegítők képzése, koordinációja.
„Élmény színház” program a 14-21 éves korosztály részére.
Kiemelt programjuk a családok számára nyújtott, elsősorban pályázati
támogatásból biztosított, a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a
családi rendszer megerősítését elősegítő Családterápia bevezetése a
szenvedélybetegség, (veszélyeztetettek) megelőzésében programok megvalósítása.

Az alacsonyküszöbű szolgáltatás vonatkozásában 2017. évben 8488 kontakt volt. 2017. évben
a kiadott fecskendők száma 131 db (kevesebb, mint az előző években). Hozott, gyűjtött
eszközök száma 212 db volt. Kiadott óvszerek száma 884 db, ebből az óvszer-automatából
kiadott 230 db. A foglalkoztatottak száma összesen 10 fő, az önkéntesek száma 5 fő volt.
6. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület), 5600
Békéscsaba, Kölcsey u. 27.
Az Egyesület saját tulajdonát képezi az 5600 Békéscsaba, Orosházi út 71. szám alatti
akadálymentesített ingatlan. A Napraforgó Gyógypedagógiai Központ, Nappali
Intézmény, az Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat székhelye és telephelye
Békéscsaba, Kölcsey u. 27. sz. alatt található, amelyet az Egyesület 2008. július 1-jétől
vagyonkezelési szerződés alapján, határozatlan időre kapott meg Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzatától.
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Központ Fogyatékosok
Nappali Intézménye 2015. szeptember 1-jétől önálló intézményként működik. Ugyanezzel az
időponttal nyílt meg az intézmény telephelye az Orosházi út 71. szám alatt.
A telephely megnyitása következtében az engedélyezett férőhelyszámban nem történt
változás, az továbbra is 55 fő azzal, hogy a székhelyen 45 fő, a telephelyen 10 fő volt. 2016.
augusztus 15-től a férőhelyek számában újabb átcsoportosítást hajtottak végre, mivel a
székhelyről még egy gondozási csoport kiköltözött a telephelyre. Így jelenleg a székhelyen 37
fő, a telephelyen 18 fő az engedélyezett férőhelyek száma. A nappali ellátást 3 éves kortól
veszik igénybe azok a fogyatékos gyermekek és fiatalok, akiknek integrált formában történő
oktatása, nevelése nem megoldható. Az intézményben tartózkodás ideje alatt a gyerekek
részére az állapotuknak megfelelő, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
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Rehabilitációs Bizottság meghatározása alapján járó fejlesztések órarend szerint biztosítottak.
Az ellátás során hangsúlyt kap az önkiszolgálásra nevelés, amelybe a táplálkozás, az
öltözködés és a személyi higiénés szokások kialakítása is beletartozik. Az ellátottak száma
2017. december 31-én 55 fő volt.
A foglalkoztatottak száma összesen 11 fő volt, önkéntes nem volt, továbbá mellettük nagy
segítséget jelentett a közfoglalkoztatottak alkalmazása.
Az Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat által 2017. december 31-én ellátottak
száma összesen 58 fő volt. A foglalkoztatottak száma 11 fő volt, önkéntes nem volt.
A bemutatott civil szervezetek közül többen olyan önkormányzati ingatlanban végzik
tevékenységeiket, amelyeket a Közgyűlés határozatlan időre bocsátott rendelkezésükre. Az
ingatlanokban tevékenykedő szervezeteket minden esetben üzemeltetési, felújítási és
karbantartási kötelezettség terheli. A szervezetek jelentős összegeket fordítottak az ingatlanok
karbantartására, felújítására.
A civil szektor munkaerő-piaci jelenléte is számottevő, hiszen jelentős a civil szervezeteknél
dolgozó szakemberek (összesen 84fő) és az önkéntesek száma is (összesen 192 fő).
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 404/2017. (IX.28.) közgy.
határozatában döntött arról, hogy a nem állami fenntartású szociális alapszolgáltatást nyújtó
civil szervezetekkel a 2018.-2020. évekre ellátási szerződést köt.
A nem állami fenntartású szociális alapszolgáltatást nyújtó civil szervezeteknek 2018. évben a
önkormányzat az alábbi forrást biztosította:
Ssz.

Szervezet neve:

AUT-PONT Autista
Gyermekekért és Fiatalokért
1.
Alapítvány (5600 Békéscsaba,
Kereki sikátor 11.)
Béthel Alapítvány (5600
2.
Békéscsaba, Dr. Becsey O. u.
2.)
Egyensúly AE Egyesület
3. (5600 Békéscsaba, Kolozsvári
u. 62.)
Mentálhigiénés Egyesület
Békés Mérték Közösségi Ház
4.
(5600 Békéscsaba, Békési út
40.)
MI-ÉRTÜNK Prevenciós és
5.
Segítő Egyesület (5600
Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1.)
Mozgáskorlátozottak Békés
6.
Megyei Egyesülete (5600
Békéscsaba, Kölcsey u. 27.)
Összesen:

Nyújtott szolgáltatások:
támogató szolgáltatás
fogyatékosok nappali ellátása
pszichiátriai betegek közösségi
ellátása
pszichiátriai betegek nappali ellátása
szenvedélybetegek nappali ellátása
pszichiátriai betegek nappali ellátása
védett szállás
pszichiátriai betegek közösségi
ellátása
szenvedélybetegek közösségi ellátása
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű
ellátása
támogató szolgáltatás
fogyatékkal élők nappali ellátása

Javasolt
összeg:
1.100.000,- Ft

1.100.000,- Ft
1.100.000,- Ft

800.000,- Ft

800.000,- Ft
1.100.000,- Ft
6.000.000,- Ft
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A Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
A Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a 96/2000. (XII. 11.) országgyűlési határozat
felhatalmazása alapján jött létre. Az Országgyűlés a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–
2020, Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen alcímmel ellátott 80/2013.
(X. 16.) OGY határozatot 2013. október 7-én fogadta el. A Nemzeti Drogellenes Stratégia
legfontosabb célja, hogy a kereslet- és kínálatcsökkentési beavatkozások széles körű
alkalmazása nyomán 2020-ra hazánkban jelentős mértékben szoruljon vissza a kábítószerhasználat. Szemléleti alapját az egészséget és a szermentes életformát alapértékként közvetítő,
közösségerősítő felfogás képezi, míg a kezelés és ellátás vonatkozásában a felépülés-központú
megközelítést és a reintegráció fontosságát hangsúlyozza. A dokumentum rövid-, közép- és
hosszú távú célként határozza meg a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (a továbbiakban:
KEF) létrehozását, jogi és közigazgatási feltételeinek megteremtését a különböző
közigazgatási szinteken.
Békéscsabán drogprevenciós tevékenység az önkormányzat aktív támogatásával, szervezett
formában 1993 óta működik. 1993-2001 között a Drogprevenciós Munkacsoport fogta össze a
drogproblémával kapcsolatos feladatokat.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. január 25-én a 33/2001. (I. 25.) közgy.
határozatával hozta létre a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot. A BcsKEF 2001. június
16-án megalakult, és elkészítette a város drogstratégia tervezetét, amelyet a Közgyűlés 2002.
július 11-ei ülésén megtárgyalt, és a 345/2002 (VII. 11.) közgy. határozatában az ezzel való
foglalkozást kiemelt feladatnak tekintette, majd megtárgyalta és elfogadta 2006-ban annak
módosított, felülvizsgált változatát. A stratégiai tervezetben megfogalmazott feladatok
összehangolására, és az ehhez szükséges - évenkénti - költségvetési terv elkészítésére felkérte
a Fórumot, amely azóta is folyamatosan – éves munkaterv alapján – végzi tevékenységét.
A Közgyűlés 2015. október 29-én az 555/2015. (X. 29.) közgy. határozatával megismerte és
elfogadta Békéscsaba Megyei Jogú Város 2015 és 2020 közötti időszakra vonatkozó
Drogellenes Stratégiáját, továbbá a stratégia alapján szükségesnek tartotta éves ütemezésben
egy cselekvési terv elkészítését, amely konkrétan tartalmazza a tervezett feladatokat éves
bontásban.
Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (BcsKEF) tevékenységét az elfogadott
Drogellenes Stratégia szellemében és a megalkotott Cselekvési terv valamint a 2017-re
elfogadott éves munkaterv alapján végezte.
Megtörtént az új Szervezeti Működési Szabályzat elfogadása és a 21 tagszervezettel az
Együttműködési Megállapodásnak köszönhetően tovább erősödött a fórum munkája.
Szervezetfejlesztésre 2017. december 12. napján került sor, ahol az együttműködés
támogatása a közös cél meghatározás mellett a szervezet közös nyelv használatának az
erősítése, fejlesztése volt a fő cél – „Mert a közös nyelv használata előny” címet viselte. Ezt a
programot indokolta, hogy a gyorsan változó világ kihívásaira a fórum mindig tudjon jól,
hatékonyan reagálni, valamint, hogy a közigazgatásban, civil szervezetekben történt
változások jól követhetőek legyenek a szervezeten belül is, de ezt az egységes, hatékony
kommunikáció a város lakok felé is tudja továbbítani. Tevékenységük megújítása a működés,
de a tevékenységi eredményesség szempontjából is meghatározó. Stratégiánk pillérjeit a helyi
aktuális helyzethez igazítva erősítették, a prevenció színtereit tovább bővítve. Olyan
programokat és szervezeteket kerestek meg, akik rendszeresen nem végeznek drogprevenciót,
de az egészségfejlesztő tevékenységük mégis segíti, hogy a drogkérdésben érintett korosztály
"egészséges szereket" találjon és használjon az "ártó szerek" helyet. Az önkormányzat
támogatását megnyerve teremtse meg a város azokat a feltételeket, ahol a fiatalok jól érzik
magukat.
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A fórum minden hónap második keddjén tart ülést, ahol a képviselt szervezetek folyamatosan
tájékoztatják egymást azokról a tevékenységekről, ami helyi szinten fontos, igény, hogy a
szervezetek egymás munkáját ismerjék, szükség esetén segítsék a programok megvalósítást.
Tudjanak tájékoztatást adni a városban folyó drogprevenciós és ártalomcsökkentő helyi
tevékenységről, új kezdeményezésekről, érzékenyítsék a probléma megoldásra a lakosságot,
szélesítsék a segítő felnőttek körét.
Szakmai konferenciák, rendezvények szervezésével és azokon való részvétel lehetőségének
támogatásával, ajánlásával törekszünk a napi ismeretek frissítésére, hiteles információk
biztosítására. Cél továbbá, hogy a nagyon különböző területen feladatot ellátó szervezetek is
minél szélesebb körű, megalapozott ismerettel rendelkezzenek, ezzel lehet segíteni, hogy
céljaink megvalósítását azonos értékrend alapján tudják a lakosság körében megvalósítani.
Olyan biztos alapon álló közösséget létre hozni, ahol nem csak a cél, de a megvalósítási
folyamat prioritásai is szakmailag megalapozott módszerekkel történik. Gyorsan tudja követni
a változásokat, a fiatalok szükségleteit. Közösen kínáljunk olyan hatékony szabadidős
program alternatívákat, ami erősíti és összekovácsolja a közösségeket (Biztonságos
játszóterek, Nyitott terek éjszakája, Szenvedélyed a zene, Családi kavalkád programok,
Szenvedélyed az egészség vetélkedő, Kortárssegítő Mentorképzés).
Szakmai utak szervezésével lehetőséget biztosítanak Békéscsabán nem működő ellátási
formák megismerésére, sajátos jellegük, elért eredményeik felfedezésére. A fórum jelentősége
itt az ismereteken túl abban is jelentős, hogy lehetőséget biztosít a kisebb szervezetek
tagjainak a részvételre (hiszen gyakran forrás és szervezési lehetőség hiányában nem tud ilyen
rendezvényeken önerőből részt venni), valamint a közös programokkal sikerül az emberi jó
kapcsolatokat erősíteni, mélyíteni. 2016 évben Szegeden a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági
Drogcentrumban volt lehetőség ilyen szakmai útra. 2017-ban pedig a Nagyszénási ellátást,
valamint a Magyarózdon folyó terápiával ismerkedtek meg.
A kábítószer-probléma Békéscsabán is csak közösségi összefogással oldható meg. A hazai
stratégia fő céljai egymásra hatással vannak, és megoldásuk nem lehetséges csupán egyetlen
intézmény által. „Közösen a közösségért” mottónkkal is azt kívánjuk megerősíteni, hogy a
probléma kezelése jól működő közösség nélkül megoldhatatlan.
A KEF az alábbiakban felsorolt tevékenységeivel igyekszik összhangot teremteni a
drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú négy terület (közösség és
együttműködés, megelőzés, gyógyítás és rehabilitációs, kínálatcsökkentés) szervezeteinek és
intézményeinek munkájában:
• Egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására törekszik, valamint
koordinálja a városban zajló kábítószer-megelőző tevékenységet.
• Segíti az ártalom- és kínálatcsökkentés, valamint a gyógyítás és rehabilitáció területén
tevékenykedő tagszervezeteket, helyi kezdeményezéseket.
• Segít a helyi erőforrások mozgósításában, összehangolja a helyi szereplők tevékenységét,
javaslatokat fogalmaz meg a helyi közigazgatás számára, ajánlásokat fogalmaz meg az
esetleges párhuzamosság elkerülése érdekében.
• Támogatja a helyi kezdeményezéseket, valamint szakmai ajánlóként koordinálja és elősegíti
az országos és egyéb pályázatokon való részvételt
• Tevékenységével, szakmai munkájával kapcsolódik a regionális és országos programokhoz.
• Feltárja az adatokat, helyzetértékelést végez, feltérképezi a szükséges feladatokat, biztosítja
az információáramlást.
A KEF tagjai az együttműködési megállapodást aláíró különböző helyi állami,
önkormányzati, civil és egyházi szervezetek, intézmények.
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A Békéscsabai KEF 21 tagszervezetből áll, és négy magánszemély támogatója van.
A KEF 2017. évi munkatervének megfelelően évente nyolc alkalommal KEF ülést tartott
a tagszervezetek (21 tagszervezet) székhelyein, amely megbeszéléseket meghívókkal, jelenléti
ívekkel, emlékeztetőkkel dokumentáltunk. A KEF tagszervezeteinek képviselői folyamatosan
részt vettek képzéseken, konferenciákon, szakmai napokon.
A KEF a tagszervezetek kérésére pályázataikhoz több alkalommal szakmai ajánlást (14
ajánlás) adott az érintett időszakban.
A Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei arra törekedtek az elmúlt
években, hogy a veszélyeztetett fiatalok számára olyan programokat biztosítsanak, amelyek –
az oktatási intézmények lehetőségein túl – a szabadidőben is biztosítják az értékek hatékony
közvetítését úgy, hogy a megfelelő információátadás mellett élményt is nyújtanak. Elkészült a
„KEF-Étlap”, ami tartalmazza a tagszervezetek által nyújtott prevenciós és ártalomcsökkentő
szolgáltatásokat. Ezek közül az intézmények választhatnak a diákjaik számára olyan külső
segítőket, akik iskolai színtéren tanórai, de szabadidős keretek között is együttműködnek az
egészségfejlesztésben. Konkrét program ajánlatokkal, vetélkedős szervezésével pedig
színesítik a diákok iskolai életét.
Együttműködve, egymás munkáját megismerve, azt összehangolva jutnak el céljaik felé. Az
együttes cselekvés, és a feladatok megosztása által tudnak előrébb jutni a prevenció, a
kereslet-és kínálatcsökkentés, valamint a gyógyítás-rehabilitáció terén.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001. évtől a közgyűlés közművelődési,
oktatási, ifjúsági és sport ügyekkel foglalkozó bizottságán keresztül - az ifjúsági feladatokra
fordítható pénzeszközökből - évente külön összeget különít el a KEF által szervezett
programok, képzések, megvalósítására (Kortárs-segítő Mentorképzés, „Szenvedélyünk az
egészség” városi vetélkedő, stb).
A kapott támogatásból a munkaterv feladatai maradéktalanul megvalósultak.
KEF által szervezett programok:
1. „Szenvedélyünk az egészség” – városi vetélkedő általános iskolás csapatok számára,
2. Kábítószerellenes Világnap,
3. „Szenvedélyünk az egészség” – városi vetélkedő középiskolás csapatok számára,
4. Füst-Mentes Világnap – iskolai rendezvények kiegészítve a Csaba Center lakossági
programjával 5. AIDS Világnap – iskolai rendezvények kiegészítve a Csaba Center lakossági
programjával
6. Szervezetfejlesztési tréning
7. Szlovák Kollégiumi Napok – interaktív személyiségfejlesztő kiscsoportos program
8. 24 órás filmklub szervezése
9. Buli-szervíz önkéntes segítők és szociális munkások részvételével – 4 alkalommal
10. Kortárs-segítő Mentorképzés (alapképzés 40 diák részvételével)
A Békéscsabai KEF tagszervezetei
- MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület,
- Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
- Békés Megyei Rendőr-főkapitányság,
- Egészségügyi Alapellátási Intézmény Védőnői Szolgálat,
- Drogprevenciós Munkacsoport,
- Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület,
- Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ,
- Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ,
- Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány,
- Egyensúly AE Egyesület,
- Mentálhigiénés Egyesület,
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-

SOS Tini Telefonos Alapítvány,
Táliber Alapítvány,
Békéscsabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Közlekedési és Logisztikai
Szakközépiskola tagiskola
Békéscsaba MJV Polgármesteri Hivatala.

A 2017. évben Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum az éves működésére
(programok, képzések, pályázatok) 1.650.000,- Ft állt rendelkezésre. Ez az összeg tartalmazza
a 600.000,- Ft önkormányzati támogatást, valamint az egyéb támogatásokból (pályázatok,
szponzorációk) befolyt 1.050.000,- Ft összeget. Az elkülönített támogatási összeg kezelését, a
pályázatokkal kapcsolatos feladatokat 2011. évtől a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási
Intézmény látja el.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a közfeladatait hatékony és racionális
módon, és az állampolgárokhoz közelebb, azok igényeit, szükségleteit jobban figyelembe
véve valósíthatja meg a civil szervezetekkel együttműködve, amelyek a közhasznú
tevékenységükhöz támogatást kaphatnak. Békéscsaba városban több civil szervezet működik,
amelyek célcsoporttal kapcsolatos tevékenységeit a 6. pontban részleteztük.
Bűnmegelőzés területei
A Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület lát el feladatokat.
Polgárőr egyesületek Békéscsaba Megyei Jogú Városban:
 Békéscsabai Városi Polgárőrség Egyesület
 Békéscsaba Jaminai Polgárőr Egyesület
 Gerlai Polgárőrség Közhasznú Szervezet
 Békéscsabai Fényesi Tanyák Polgárőrség Közhasznú Szervezet
Az önkormányzat az egyesületeket fokozottan bevonja a város Békéscsaba közterületi
rendjének fenntartására irányuló közterületi munkába, amelynek során érvényesíti a
bűnmegelőzési, baleset megelőzési, vagyonvédelmi, kábítószer ellenes, gyermek- és
ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa elhárítási feladatokat. Fontos a település
közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának emelése, a lakosság
biztonságérzetének növelése. Segíteni kell a polgárőr egyesületeket abban, hogy (önállóságuk
megtartása mellett) széleskörű együttműködést alakítsanak ki egymással és a lakossággal,
ezzel segítve a rendőrség munkáját, és kialakítva az egyén felelősségérzetét saját
biztonságáért. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja a polgárőrség
működését a városban.
Városi Diákönkormányzat
A Békéscsabai Diákönkormányzat 1995. december 17-én alakult meg a már működő iskolai
diákönkormányzatok és Békéscsaba MJV Önkormányzatának kezdeményezésére. A szervezet
programjainak legfőbb színtere az iskolák mellett, valamint központja az Ifjúsági Ház Patent
Diákirodája. A Diákiroda munkatársa segíti egyben a Diákönkormányzat munkáját is, és
képviseli felkérésükre a Diákönkormányzatot az elnök mellett.
A városi diákönkormányzat tevékenysége során a gyermek és ifjúsági korosztály speciális
helyzetéből fakadó problémák hatékony kezelését látja el. Az önkormányzat biztosítja az
érdekérvényesítést, az érdekartikuláció lehetőségét, valamint azt maga is gyakorolja.
Törekszik a gyermeki és tanulói jogok érvényesülésére. Részt vesz a tanulók nagyobb

208

hányadát érintő kérdések előkészítésében és meghozatalában. A tanulók helyzetét elemző,
értékelő beszámolókat készít, vagy ezen beszámolók elkészítését szorgalmazza.
Tanulói pályázatok elkészítésére vállalkozik, valamint maga is pályázat útján segíti az iskolai
önkormányzatokat. Megszervezi a tanulók szabadidejének eltöltését biztosító városi
rendezvényeket. Feladatainak eredményes ellátása érdekében, kölcsönös érdekek alapján
együttműködik más érdekképviseleti szervezetekkel, önkormányzatokkal, a civil
társadalommal.
Legfontosabb tevékenységei:
 érdekképviselet az önkormányzat különböző bizottságaiban;
 kapcsolattartás az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatokkal, felnőtt segítőkkel;
 a Patent Diákirodán keresztül kapcsolattartás a város intézményeivel, civil
szervezeteivel;
 képzések szervezése;
 Városi Ifjúsági Parlament szervezésben közreműködés, amelynek során az iskolák
küldöttei találkozhatnak és szekciókban együtt dolgozhatnak a városunk vezetőivel,
képviselőivel, intézményeinek vezetőivel a diákokat érintő ügyekben;
 szabadidős programok szervezése, lebonyolítása a Patent Diákiroda segítségével;
 közreműködés a Patent Diákiroda programjainak megvalósításában;
 a CSAK című ingyenes városi diákújság támogatása
Az egyéb civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
részletesen megtalálható az adott célcsoportnál.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában
A for-profit szereplők részvételének az esélyegyenlőségi feladatok ellátásában kétségkívül a
jövő egyik legfontosabb feladata. Tapasztalhatók örvendetes kezdeményezések, egyes
vállalkozások egyre komolyabb mecénási feladatot látnak el, támogatva a városban működő
civil szervezeteket, intézményeket, szociális és sportszervezeteket. Ezen támogatások
eljuttatása során rendszeresen keresik meg az Önkormányzatot a vállalkozások amiatt, hogy
minél hatékonyabb legyen a támogatás elosztása, a címzettekhez történő eljutás. Ugyanakkor
még nem épült ki a városban olyan komoly mecenatúra, amely számottevőnek nevezhető
lenne. Fontos ezért a cégek társadalmi szerepvállalásának hangsúlyozása. A jövőben az
Önkormányzat leginkább ezt azzal tudja generálni, ha az igények és felajánlások
összegyűjtésével járul hozzá a források hatékony allokációjához, és saját eszközeivel (média,
internetes felület stb.) biztosít nyilvánosságot a gazdasági élet azon szereplői számára, akik
hajlandók és képesek részt venni a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. Érdemes
lenne elgondolkozni, hogy az Önkormányzat bizonyos kedvezményekkel, elsősorban
adminisztratív terhek csökkentésével ösztönözze a for-profit szféra szereplőit a társadalmi
szerepvállalásra. Említést érdemel ugyanakkor, hogy ennek kidolgozása során figyelemmel
kell lenni a hatályos uniós versenyjogi előírásokra.
A fentiekben ismertetettek alapján megállapítható, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi program szempontjából vizsgált célcsoportok
tekintetében mindent megtesz az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények,
egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének folyamatába
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
elkészítésébe bevonta az érintett célcsoportok képviselőit a tervezet véleményezésével.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, Bizottságai és a Nemzetiségi
Önkormányzatok a Helyi Esélyegyenlőségi Programot megtárgyalják. Az ülések nyilvánosak
azokon bárki részt vehet. A bizottságok és a nemzetiségi önkormányzatok döntései a
közgyűlés ülésén kerülnek ismertetésre. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az
esélyegyenlőség szempontjából érintett célcsoportok képviselőinek részvételével Helyi
Esélyegyenlőségi Fórumot hozott létre, amely szakmailag megtárgyalja és megvitatja a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot.
A HEP elfogadását követően a nyilvánosságot biztosító eszközök:
- Békéscsaba Megyei Jogú Város weblapja (bekescsaba.hu),
- helyi média,
- a dokumentum elérhető lesz az önkormányzati fenntartású intézményeknél állami
szerveznél, intézményeknél és a programban érintett civil szervezeteknél,
- a dokumentum elérhető lesz és észrevétel, javaslat tehető a Polgármesteri Hivatal
Szociálpolitikai Osztályán ügyfélfogadási időben.
- A beérkezett vélemények, észrevételek rendszeres időközönként összegyűjtésre és
kiértékelésre kerülnek.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása
A tanácskozásokról jelenléti ív, illetve jegyzőkönyv készült. A HEP elfogadásáról szóló
döntések jelen anyag mellékletét képezik.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Magas
az
elégtelen
lakhatási
A felújításra szoruló önkormányzati bérlakás
körülményeket
biztosító
állomány lakhatóvá tétele.
önkormányzati lakások száma.
Nagymértékű
szegregációja.

a

családok A mélyszegénységben élők és a romák
társadalmi integrációját és esélyegyenlőségét
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mélyszegénységben élők

segítő szolgáltató rendszer kialakítása.

Gyermekek

Magas a nem egészséges fogazatú Megfelelő szájhigiénére
gyermekek száma.
kidolgozása.

Gyermekek

A
hátránykompenzáló
ellátások A hátránykompenzáló juttatások áttekintése az
áttekintésének szükségszerűsége.
iskolai, óvodai, szociális munka tükrében.

Nők
Nők
Idősek
Idősek
Fogyatékkal
élők
Fogyatékkal
élők

nevelő

program

Sok esetben nem válik ismertté a A szociális védőháló megismertetése a
családon belüli erőszak.
veszélyeztetett családokkal.
A nők visszatérésének segítése a munka
Korlátozott a gyermekek napközbeni
világába
további
bölcsődei
ellátása.
férőhelyfejlesztéssel
Magas
a
tartós
bentlakásos
A szociális ellátórendszer hatékony, racionális
intézményi férőhelyekre várakozók
és szükségleteken alapuló működtetése.
száma.
Nincs Békéscsabán az idősek
érdekeit,
javaslatait
közvetítő Idősügyi Tanács létrehozása.
konzultatív szervezet.
A fogyatékkal élők nem ismerik
A fogyatékkal élők tájékoztatása az igénybe
teljes
körűen
az
állami
és
vehető ellátásokról, szolgáltatásokról.
önkormányzati támogatásokat.
Alacsony
a
fogyatékkal
élők A
fogyatékossággal
élő
személyekkel
foglalkoztatása.
kapcsolatos érzékenyítő, foglalkoztatásukat
elősegítő programok kidolgozása.

A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Gyermekek

Gyermekek

Nők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város
A felújításra szoruló önkormányzati
Önkormányzata
bérlakás állomány lakhatóvá tétele.
Partner: Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt.
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város
A roma és a mélyszegénységben élő
Önkormányzata
lakosság integrációját segítő szolgáltató
Partner: Békéscsabai Családsegítő és
rendszer kialakítása.
Gyermekjóléti Központ
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Az egészségi állapot javítása.
Partner:
Védőnői
Szolgálat,
Iskola
fogorvosok
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Hátránykompenzáló
juttatások
Önkormányzata
áttekintése az iskolai, óvodai szociális
Partner: Békéscsabai Családsegítő és
munka tükrében.
Gyermekjóléti Központ
A szociális védőháló megismertetése a Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város
veszélyeztetett családokkal.
Önkormányzata
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Partner: Békéscsabai
Gyermekjóléti Központ
Nők

Idősek

Idősek

Fogyatékkal
élők
Fogyatékkal
élők

Családsegítő

és

Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város
A nők visszatérésének segítése a munka Önkormányzata
világába.
Partner:
Békéscsabai
Egészségügyi
Alapellátási Intézmény
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város
A szociális ellátórendszer hatékony, Önkormányzata
racionális és szükségleteken alapuló Partner: Békéscsabai Kistérségi Egyesített
működtetése
Szociális Központ, Békéscsabai Életfa
Idősek Otthona
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Aktív, tevékeny időskor biztosítása.
Partner: idősellátást biztosító, intézmények,
szervezetek civil szervezetek
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Fogyatékkal élők tájékoztatása az
Önkormányzata
igénybe
vehető
ellátásokról,
Partner:
Állami
és
önkormányzati
szolgáltatásokról.
intézmények
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város
A
fogyatékossággal
élők Önkormányzata
foglalkoztatásának növelése.
Partner: állami foglalkoztatási szerv,
munkáltatók

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák iskolázottsága és befejezett képzéseinek a
száma nő.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők a szükséges mértékig részesüljenek
pozitív diszkriminációban.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészségfejlesztését, egészségtudatos magatartásra
ösztönzését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek aktivitásának megtartására és a nemzedékek közötti
szolidaritás erősítésére.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az erőszakos cselekmények elleni védelmet.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esetén az akadálymentesítettség biztosítására
és az emberi méltóság megőrzésére és a foglalkoztatásuk növelésére.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
Az intézkedési területek - Romák és/vagy mélyszegénységben élők - részletes kifejtése
Intézkedés címe:

A felújításra szoruló önkormányzati bérlakás állomány lakhatóvá tétele.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Magas az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító önkormányzati
lakások száma.

Partnerek

Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt.

Határidő(k)
pontokba szedve

Rövid: 2019. december 31.
Közép: 2021. május 31.
Hosszú: 2023. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Rövid: lakások állapotának felmérése
Közép: tárgyi, személyi feltételek megteremtése
Hosszú: az elégtelen lakhatási körülmények 70 %-os csökkentése
1. lakások műszaki állapotának pontos meghatározása.
2. munkacsoport felállítása a szükséges eszközök, anyagok beszerzésére.
3. A felújítási munkálatok elvégzése – kivitelezés
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Résztvevők: közfoglalkoztatásban résztvevők

Rövid: jegyzőkönyvek
Közép: munkaszerződések, csoportértekezletek jegyzőkönyvei
Hosszú: nő a megfelelő lakhatást biztosító önkormányzati lakások száma
A felújított lakások állagmegóvását, karbantartását a lakásokat üzemeltetőn
keresztül pénzügyi forrás biztosítása mellett biztosítja.
előre nem látható felújítási igények, költségek
Csökkentés eszköze: a lakások teljes körű műszaki felmérésére való
törekvés
‐ humánerőforrás
‐ tárgyi és technikai feltételek
‐ pénzügyi forrás: pályázat
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Az intézkedési területek - Romák és/vagy mélyszegénységben élők - részletes kifejtése
A roma és a mélyszegénységben élő lakosság integrációját és
Intézkedés címe:
esélyegyenlőségét segítő szolgáltató rendszer kialakítása.
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Nagymértékű a családok szegregációja.

Rövid: a szegregációval érintett lakossági kör megkeresése
Közép: kapcsolatfelvétel a szegregációval érintett területen
Hosszú: a társadalmi integráció
1. kérdőív kitöltetése az eladósodott családokkal
2. kérdőív feldolgozása, tematika felállítása
3. térítésmentes egyéni és kiscsoportos tanácsadás szervezése,
közösségi programok szervezése
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Résztvevők: a szegregációval érintett családok, civil szervezetek,
nemzetiségi önkormányzatok, közüzemi szolgáltatók

Partnerek

Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Határidő(k)
pontokba szedve

Rövid: 2019. december 31.
Közép: 2020. szeptember 30.
Hosszú: 2023. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Rövid: kérdőívek
Közép: összesítésről készített beszámoló
Hosszú: együttműködési megállapodás, jegyzőkönyv a tanácsadásról,
programokról jelenléti ív
A kimunkált szolgáltatásokat, programokat az önkormányzat intézményei
és a civil szervezetek biztosítják a szükségletek fennállásáig a
rendelkezésre álló forrás erejéig.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

‐ családok motiválatlansága
‐ érdektelenség
‐ jövőkép hiánya
Csökkentés eszköze: motivációs eszközök alkalmazása
‐ humánerőforrás
‐ tárgyi és technikai feltételek
‐ pénzügyi forrás: Pályázat
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Az intézkedési területek - a gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység részletes kifejtése
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú
távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Az egészségi állapot javítása.
Magas a nem egészséges fogazatú gyermekek száma.

Rövid: Prevenció, a rossz fogazat mögött álló problémák feltárása.
Közép: Gyermekek fogápolási ismereteinek bővítése.
Hosszú: Növekedjen az egészséges fogazatú gyermekek száma.
1. Gyermekek fogazatának állapotfelmérése.
2. Egészségfejlesztő előadások szervezése.
3. Szükségletre alapozott egészségfejlesztési program.
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Résztvevők: érintett szakemberek, védőnők
Iskolai fogászatban résztvevő fogorvosi szolgáltatók
1. 2019. december 31.
2. 2020. december 31.
3. 2021. december 31.

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Rövid: anamnézis összegzése
Közép: szakmai anyag összeállítása
Hosszú: egészségfejlesztési program
A Védőnői Szolgálat az egészségfejlesztési program keretében biztosítja.

‐
‐
‐
‐
‐

érdektelenség
ismeret hiánya
Csökkentésük eszközei: ismeretterjesztés
humánerőforrás
tárgyi és technikai feltételek
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Az intézkedési területek - a gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység - részletes
kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú
távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Hátránykompenzáló juttatások áttekintése az iskolai, óvodai szociális
munka tükrében.
A hátránykompenzáló ellátások áttekintésének szükségszerűsége.

Rövid: A hátránykompenzáló juttatások áttekintése.
Közép: A feltárt problémák alapján a beavatkozási pontok meghatározása.
Hosszú: Hatékonyabb segélyezési rendszer kialakítása.
1. Iskolai szociális munka során tapasztalt problémák feltárása.
2. Hátránykompenzáló juttatások áttekintése, javaslat a segélyezi
rendszer hatékonyabbá tételére.
3. Szükségletre alapozott segélyezési rendszer.
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Résztvevők: iskolai szociális munkás szakemberek, szakbizottságok,
közgyűlés
Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
1. 2019. december 31.
2. 2020. december 31.
3. 2021. december 31.
Rövid: Szakmai beszámolók.
Közép: Szakmai háttéranyag, megalapozó dokumentumok készítése.
Hosszú: Nő az ellátórendszer célzottsága.
A racionális szükségleteken alapuló ellátásokat az önkormányzat biztosítja
a rendelkezésre álló költségvetési forrás erejéig.
‐ szociális munkások túlterheltsége
‐ információ hiány
‐ forráshiány
Csökkentésük eszközei: racionalizáció
‐ humánerőforrás
‐ tárgyi és technikai feltételek
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Az intézkedési területek - a nők helyzete, esélyegyenlősége - részletes kifejtése
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Szociális védőháló megismertetése a veszélyeztetett családokkal.
Sok esetben nem válik ismertté a családon belüli erőszak.
Rövid: családon belüli erőszak ismertté válását gátló okok feltárása
Közép: az ellátó rendszer iránti bizalom erősítése
Hosszú: a veszélyeztetett családok éljenek a jelzőrendszer és a szociális
védőháló adta lehetőségekkel
1. családgondozás keretében egyéni kérdőívek készítése
2. tájékoztató anyag készítése a jelzőrendszer működéséről és
lehetőségeiről
3. a tájékoztató anyag írott és elektronikus formában történő
megjelenítése
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Résztvevők: veszélyeztetett családok, rendőrség, családgondozók.
Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Egészségügyi Alapellátási Intézmény Védőnői Szolgálata

Partnerek

‐
‐

Határidő(k) pontokba
szedve

1. 2019. december 31.
2. 2020. december 31.
3. 2021. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Rövid: gondozási napló
Közép: szakmai műhely munka jegyzőkönyvei, jelenléti ívek
Hosszú: szórólapok, tájékoztató anyagok
A tájékoztatást és a segítségnyújtást az önkormányzat a Békéscsabai Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ keretében biztosítja
‐ látens probléma
‐ együttműködés hiánya
Csökkentésük eszközei: mélyinterjú, mediálás
‐
‐

humánerőforrás
technikai és tárgyi feltételek
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Az intézkedési területek - a nők helyzete, esélyegyenlősége - részletes kifejtése
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A nők visszatérésének segítése a munka világába.
Korlátozott a gyermekek napközbeni ellátása.
Rövid: a CSED-en, a GYES-en és a GYED-en lévők munkába való
visszatérési esélyeinek felmérése
Közép: a felmerült igények alapján a gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézményeink felmérése Békéscsaba Megyei Jogú Városban
Hosszú: férőhelyfejlesztés
1. a célcsoport kérdőíves felmérése
2. szakmai műhely munka
3. akcióterv elkészítése

Résztvevők és
felelős

Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Résztvevők: védőnők, óvodák, CSED-en, GYES-en, GYED-en lévő
szülők

Partnerek

Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

1. 2019. június 30.
2. 2020. december 31.
3. 2021. december 31.
Rövid: kérdőívek
Közép: férőhelyszámok dokumentációja
Hosszú: akcióterv
A pályázati feltételeknek megfelelő fenntartási kötelezettség biztosítása.
‐ férőhelyfejlesztés lehetőségei korlátozottak
Csökkentés eszköze: szülők tájékoztatása az igénybe vehető
szolgáltatásokról, illetve a rugalmas munkaidőhöz alkalmazkodó
intézmény preferálása.
‐ humánerőforrás
‐ pénzügyi forrás: pályázati lehetőség
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Az intézkedési területek - az idősek helyzete, esélyegyenlősége - részletes kifejtése
A szociális ellátórendszer hatékony, racionális és szükségleteken alapuló
Intézkedés címe:
működtetése.
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Magas a tartós bentlakásos intézményi férőhelyekre várakozók száma.

Rövid: a tartós bentlakásos férőhelyek iránti igény felmérése
Közép: az ellátás iránti szükségletek meghatározása
Hosszú: a szociális ellátásoknak/férőhelyeknek/kapacitásoknak a lakossági
szükségleteknek megfelelő biztosítása
1. kérdőíves felmérés
2. a kérdőívek értékelése, a fejlesztés lehetőségeinek feltérképezése
3. komplex fejlesztési koncepció elkészítése
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Résztvevők: idősek, nyugdíjas szervezetek, szociális intézmények,
Békéscsabai Életfa Idősek Otthona, Békéscsabai Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
1. 2020. szeptember 30.
2. 2021. december 31.
3. 2023. május 31.
Rövid: kérdőívek
Közép: eredmény kimutatás
Hosszú: fejlesztési tervek
A pályázati feltételeknek megfelelő fenntartási kötelezettség biztosítása.

nem lesz reprezentatív a vizsgálat
Csökkentés eszköze: széleskörű felmérés
‐
‐
‐

humánerőforrás
tárgyi és technikai feltételek
pénzügyi forrás: pályázati lehetőség
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Az intézkedési területek - az idősek helyzete, esélyegyenlősége - részletes kifejtése
Intézkedés címe:

Aktív, tevékeny időskor biztosítása.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Nincs Békéscsabán az idősek érdekeit, javaslatait közvetítő konzultatív
szervezet.

Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Rövid: az idősekkel foglalkozó szervezetek, intézmények feltérképezése
Közép: az Idősügyi Tanács létrehozása
Hosszú: az Idősügyi Tanács működése

1. konzultáció
2. az Idősügyi Tanács létrehozásához szükséges döntések
3. az Idősügyi Tanács működésének kialakítása, programok készítése
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Résztvevők: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ,
civil szolgáltatók, nyugdíjas egyesületek stb.
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ, Békéscsabai Életfa
Idősek Otthona
1. 2019. december 31.
2. 2020. december 31.
3. 2022. január 1.
Rövid: nyilvántartás
Közép: közgyűlési döntések
Hosszú: szervezeti és működési szabályzat, szakmai program

‐ együttműködés hiánya
‐ aktivitás hiánya
Csökkentésük eszköze: aktív tevékenység biztosítása.
‐ humánerőforrás
‐ technikai és tárgyi feltételek
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Az intézkedési területek - a fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége - részletes kifejtése
A fogyatékossággal élők tájékoztatása az igénybe vehető ellátásokról,
Intézkedés címe:
szolgáltatásokról.
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

A fogyatékkal élők nem ismerik teljes körűen az állami és önkormányzati
támogatásokat.

Partnerek

Állami és önkormányzati szociális intézmények

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Rövid: szakmai munkacsoport felállítása
Közép: a fogyatékkal élők részére adható támogatási rendszer áttekintése
Hosszú: a fogyatékkal élő személyek megismerjék a támogatási rendszert

1. érintett szakemberek felkérése, kapcsolatfelvétel
2. szakmai műhelymunka
3. tájékoztató anyag készítése
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Résztvevők: fogyatékkal élő személyek, civil szervezetek

1. 2019. június 30.
2. 2020. december 30.
3. 2023. december 31.
Rövid: a támogatási rendszerről készített munkaanyag
Közép: jegyzőkönyv, jelenléti ív
Hosszú: szóróanyag
A tájékoztatást az önkormányzat az intézményein keresztül biztosítja.
‐ motiválatlanság
‐ együttműködés hiánya
Csökkentés eszközei: motivációs eszközök, csoportmunka
‐ humánerőforrás
‐ tárgyi és technikai feltételek
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Az intézkedési területek - a fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége - részletes kifejtése
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

A fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának növelése.
Alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatása.

Rövid: foglalkoztatási igények és lehetőségek felmérése
Közép: intézkedési terv kidolgozása
Hosszú: a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának növelése

1. a munkáltatók megkeresése
2. a fogyatékossággal élők szervezeteinek megkeresése
3. együttműködés kialakítása
Felelős: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Résztvevők: munkáltatók
Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási
Főosztály, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala,
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály,
Békéscsabai cégek, vállalkozások, intézmények
1. 2019. december 31.
2. 2019. december 31.
3. 2023. december 31.
Rövid: levelezések, címlisták
Közép: intézkedési terv,
Hosszú: együttműködési megállapodás
Az önkormányzat az együttműködést segíti a munkáltatók és a fogyatékos
szervezetek között.
az érdeklődés hiánya, a munkáltatók együttműködésének a hiánya
Csökkentés eszköze: motiváció
‐
‐

humánerőforrás
technikai és tárgyi feltételek
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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

C

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt Az intézkedéssel elérni
esélyegyenlőségi
kívánt cél
probléma megnevezése

D
A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal

E
Az intézkedés tartalma

F

G

H

Az intézkedés felelőse

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés eredményességét
mérő indikátor(ok)

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
A
roma
és
a
mélyszegénységben
élő
Térítésmentes, önkéntes
Nagymértékű a családok A
szegregáció Szociális Szolgáltatástervezési
Békéscsaba Megyei Jogú
1
lakosság
integrációját
részvételen
alapuló,
2023. 12.31.
szegregációja
csökkentése
Koncepció Lakáskoncepció
Város Önkormányzata
segítő szolgáltató rendszer
programok
kialakítása
Magas
az
elégtelen Az elégtelen lakhatási
A
felújításra
szoruló
Integrált Felújítási
munkálatok Békéscsaba Megyei Jogú
lakhatási
körülményeket körülményeket biztosító Lakáskoncepció
2023.12.31.
2
önkormányzati
bérlakás
biztosító
önkormányzati lakások
70
%-os Városfejlesztési Stratégia
elvégzése
Város Önkormányzata
állomány lakhatóvá tétele
lakások száma
csökkentése
II. A gyermekek esélyegyenlősége
Esélyegyenlőségi Probléma kezelése az
Növekedjen
az Helyi
Az
egészségi
állapot Magas a nem egészséges
Békéscsaba Megyei Jogú
1
2023. 12. 31.
egészséges
fogazatú Program, Egészségfejlesztési egészségfejlesztés
javítása
fogazatú gyermekek száma
Város Önkormányzata
gyermekek száma
Terv
eszközeivel
Hátránykompenzáló
Helyi
Esélyegyenlőségi
A
hátránykompenzáló Növekedjen
az
A
hátránykompenzáló
juttatások áttekintése az
Békéscsaba Megyei Jogú
Program,
Szociális
2
juttatások áttekintésének a ellátórendszer
juttatások
áttekintése,
2023.06.30.
Város Önkormányzata
iskolai, óvodai szociális
Szolgáltatástervezési
szükségszerűsége.
újragondolása
célzatossága
munka tükrében.
Koncepció
III. A nők esélyegyenlősége
A
veszélyeztetett
Helyi
Esélyegyenlőségi
Szociális
védőháló Sok esetben nem válik családok
éljenek
a
Tájékoztató anyag írott és
Békéscsaba Megyei Jogú
Program
1
megismertetése
a ismertté a családon belüli jelzőrendszer
és
a
2019.12.31.
elektronikus
formában
Város Önkormányzata
Szociális Szolgáltatástervezési
veszélyeztetett családokkal. erőszak.
szociális védőháló adta
történő megjelenítése
Koncepció
lehetőségekkel
2

Nők
visszatérésének Korlátozott a gyermekek
Férőhelyfejlesztés
segítése a munka világába. napközbeni ellátása.

Helyi
Esélyegyenlőségi
Szakmai műhelymunka Békéscsaba Megyei Jogú
Program Gazdasági Program,
2019.12.31.
Akcióterv készítése
Város Önkormányzata
Foglalkoztatási Stratégia

IV. Az idősek esélyegyenlősége
A szociális ellátórendszer
Magas a tartós bentlakásos
hatékony, racionális és
A férőhelyek számának Szociális Szolgáltatástervezési igényfelmérés, ez alapján Békéscsaba Megyei Jogú
1
intézményi
férőhelyekre
2023.12.31.
szükségleteken
alapuló
bővítése
Koncepció, Lakáskoncepció felmérés
Város Önkormányzata
várakozók száma.
működtetése.
Nincs Békéscsabán az
Az idősek javaslatait
Térítésmentes, önkéntes
Aktív, tevékeny időskor idősek érdekeit, javaslatait
Szociális Szolgáltatástervezési
Békéscsaba Megyei Jogú
2
közvetítő
szerv
részvételen
alapuló,
2019.12.31.
biztosítása.
közvetítő
konzultatív
Koncepció Lakáskoncepció
Város Önkormányzata
létrehozása
szervezet létrehozása
szervezet.
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
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kérdőívek, beszámoló, jegyzőkönyv,
programfüzet stb.
Nő a megfelelő lakhatást biztosító,
bérbe adható önkormányzati lakások
száma

szűrővizsgálatok eredményei,

szakmai beszámolók

Szórólapok Tájékoztató anyagok

Kérdőív, Akcióterv

kérdőívek, tervek

Az Idősügyi Tanács megalakulásáról
szóló közgyűlési döntés

A
Intézkedés
sorszáma

1

2

Az intézkedés címe,
megnevezése

B

C

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt Az intézkedéssel elérni
esélyegyenlőségi
kívánt cél
probléma megnevezése

D
A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal

E
Az intézkedés tartalma

F

G

H

Az intézkedés felelőse

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés eredményességét
mérő indikátor(ok)

Szociális Szolgáltatástervezési
A
fogyatékkal
élők A fogyatékkal élők nem
A
fogyatékkal
élő Koncepció
Helyi
tájékoztatása az igénybe ismerik teljes körűen az
Tájékoztató
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Szóróanyag

Intézkedési Terv, címlisták, levelezések

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
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
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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.

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.
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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 kétévente 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 Békéscsaba
Megyei Jogú Város Közgyűlésének szociális ügyekkel foglalkozó bizottságának a mindenkori
elnöke vagy a szociális tanácsnok 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
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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.
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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.
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