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Helyi Esélyegyenlőségi Program

1.

Bevezetés

Nagykőrös Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), összhangban az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet, valamint a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.)
EMMI

rendelet

rendelkezéseivel

Nagykőrös

Város

Önkormányzata

Helyi

Esélyegyenlőségi Programjában (a továbbiakban: Esélyegyenlőségi Program) rögzíti az
esélyegyenlőség előmozdítása érdekében szükséges feladatokat.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi
esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a
fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási,
lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen
alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák
komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
Az Önkormányzat vállalja, hogy
 az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település
dokumentumait, fejlesztési terveit, koncepcióit,1 valamint a fenntartásban lévő
intézmények működését,
 az Önkormányzat ösztönzi az esélyegyenlőség előmozdítását, illetve elemzi az
Ebktv. által kijelölt hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és
meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét segítő célokat,
 az

Esélyegyenlőségi

Program

megvalósításába

bevonja

partneri

kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelési intézmények fenntartóira, az
egészségügyi szolgáltatások biztosítóira, az egyházakra és a civil szervezetekre.
A helyzetelemzés adatai az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálják.
1

Az Esélyegyenlőségi Program I. rész 2.1. pontjában (18. oldal) részletezett koncepciók, programok, tervek.
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2. Nagykőrös bemutatása
2.1. Demográfia
A város lakossága a XVIII. századtól a múlt század végéig emelkedett, majd ezt követően
25000-30000 között ingadozott. Az országos negatív népesedési tendencia a városra is
jellemző volt, bár a csökkenés mértéke alacsonyabb, mint az országos átlag (98,65 %
Forrás: KSH).
A 2017. december 31-i lakosságszám már növekedő tendenciát mutat.
Lakónépesség száma az év végén
Év

Fő

Változás

2012.

24016

bázis év

2013.

23795

99,1%

2014.

23694

99,6%

2015.

23589

99,6%

2016.

23529

99,7%

2017.*

23935

101,7%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, *KEKKH személyiadat- és lakcímnyilvántartása

Lakónépesség
24100
24000
23900
23800
23700
23600
23500
23400
23300
23200
2012

2013

2014

2015

Az alábbi táblázatok a lakosság összetételét mutatják.
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2016

2017

Állandó népesség 2016.
Fő

A megfelelő
korcsoportú nők és
férfiak aránya (%)

Férfiak

Nők Összesen

Férfiak

Nők

11 457

12
415

23 872

47,99%

52,01%

720
3 516
789
13 533
1 707
4 327

49,97%
52,85%
51,13%
44,64%
37,00%

50,03%
47,15%
48,87%
55,36%
63,00%

Korcsoport

Állandó népesség száma
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

1 757
417
6 920
762
1 601

1 759
372
6 613
945
2 726

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Állandó népesség - férfiak életkori megoszlása

14%

15%

4%

7%

'0-14 évesek
15-17 évesek
18-59 évesek
60-64 évesek
65 év felettiek'

60%

Állandó népesség - nők életkori megoszlása

22%

14%

3%

'0-14 évesek
15-17 évesek
18-59 évesek

8%

60-64 évesek
65 év felettiek'
53%
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Öregedési index
Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0-14 éves korú
állandó lakosok
száma (fő)

Öregedési index

2012

4117

3636

113,23%

2013

4126

3556

116,03%

2014

4207

3524

119,38%

2015

4263

3509

121,49%

2016

4327

3516

123,07%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Öregedési index (%)
124%
122%
120%
118%
116%
114%
112%
110%
108%
2012

2013

2014

2015

2016

A nők és férfiak aránya 0-65 éves korig közel azonos, 65-éves kortól kezdődően azonban a
férfiak aránya alacsonyabb.
Az öregedési index adatait tartalmazó táblázat alapján a 65 év feletti lakosok száma
meghaladja a 0-14 éves korú állandó korú lakosok számát, és a lakosság összetétele egyre
inkább öregedő.
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Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás

Elvándorlás

Egyenleg

2012

321

369

-48

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
-2

2013

297

346

-49

-2

2014

315

416

-101

-4,21

2015

338

327

11

0,46

2016

409

413

-4

-0,17

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Belföldi vándorlások egyenlege (fő)
20
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-20
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2013
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2015
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-40
-60
-80
-100
-120

A belföldi vándorlások táblázatában látható, hogy a településre költözők száma és az
elvándorlók száma nem befolyásolja jelentős mértékben a lakosság számának változását.
Természetes szaporodás

2012
2013
2014
2015
2016

élve születések száma

halálozások száma

természetes
szaporodás (fő)

206
203
227
234
262

321
336
307
355
326

-115
-133
-80
-121
-64

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Természetes szaporodás (fő)
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A természetes szaporodás mutatói leképezik az országos tendenciát: a halálozások száma
meghaladja az élve születések számát. Ugyanakkor az élve születések száma folyamatosan
növekszik, 2016-ban 35 %-kal magasabb, mint 2011-ben (194 fő).

2.2. Történetiség, a társadalmi, gazdasági környezet jellemzői
Nagykőrös Dél-Pest megye nagy történelmi múlttal rendelkező, 650 éves városa. A
települést I. Lajos király emelte mezővárosi rangra. Neve a kőrisfától származik, mely
jellegzetes fája a helységnek.
Nagykőrös számos kulturális örökséggel rendelkezik, sajátos mezővárosi arculatát a
műemlékek, és városképileg fontos épületek adják. Megmaradt az évszázadok alatt
kialakult szerkezetre jellemző hármas terület-felhasználási kategória: a református és
katolikus templomot, a közintézményeket (közigazgatás, igazgatásszolgálat oktatás,
közművelődés), üzleteket tömörítő városközpont, az ezt körülvevő lakóterület és a
tanyarendszer a külterületen.
Nagykőrös város őrzi, óvja természeti és épített értékeit, ezekből nyeri sajátos hangulatát,
arculatát, előtérbe helyezve a település épített és természeti értékeire fokozottan
figyelemmel lévő fejlesztéseket. A település a hagyományai őrző, mégis modern, élő
város környezeti sokszínűsége rekreációt és tiszta, élhető lakókörnyezetet biztosít.
Nagykőrös 2013 óta a Nagykőrösi járás központja.
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Nagykőrös város térségi kapcsolatai

Forrás: Nagykőrös Város Településfejlesztési Koncepció

A város két középfokú intézménye, az Arany János Református Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium, valamint a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium a környező települések fiataljai számára is biztosítja a
továbbtanulási lehetőséget. A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai
Karán az oktatás tanító, óvodapedagógus, szociális munkás, hittanoktató, diakónus, kántor,
valamint csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakokon folyik.

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ nagyrendezvényeit a város lakosságán
kívül a környező településeken élők is látogatják. A 2017-es Arany János-emlékévben
pedig az ország minden részéből érkeztek csoportok az „Arany 200 – Arany János, a
nagykőrösi pedagógus” kiállítás, valamint a város megtekintésére.
A város gazdasága alföldi jellegéből adódóan az agráriumra koncentrált, ez jelentette lakói
fő megélhetési forrását. Bár a regisztrált őstermelők száma csökken (2012-ben 1299 fő,
2016-ra 823 fő), de a mezőgazdaság jelenleg is fontos helyen szerepel, amit igazol, hogy a
működő vállalkozások száma e területen a legmagasabb: 1616.
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Regisztrált vállalkozások megoszlása tevékenységi körönként
Nagykőrös 2016.
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
építőipar
a kereskedelem, gépjárműjavítás
szállítás, raktározás
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
információ, kommunikáció
pénzügyi, biztosítási tevékenység
ingatlanügyletek
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
humán-egészségügyi, szociális ellátás
művészet, szórakoztatás, szabadidő
oktatás
egyéb szolgáltatás
feldolgozó ipar, villamosenergia-, gáz,-, gőzellátás, légkondicionálás,
vízellátást, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés

db
1616
189
443
56
78
56
75
265
217
85
76
57
62
131
173

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A vállalkozások aktivitásában növekedő tendencia érvényesül: a KSH adata szerint 2012ben az 1156 működő vállalkozások száma 2016-ra 3579-re nőtt.
2.3. Értékeink, küldetésünk
Nagykőrös Város Önkormányzata elsődleges küldetése a minél élhetőbb környezet
kialakítása, az otthon érzésének megteremtése polgárai számára, elköteleződve a
következő generációkért.
A társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése Nagykőrös Város Önkormányzata számára
alapvető jelentőségű. Alapvetően fontos, hogy minden állampolgár, a gyermekek, a nők, az
idősek, a fogyatékos személyek, a mélyszegénységben élők és a roma emberek számára
megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és
kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedés vonatkozásában, a szociális és
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a kulturális és
társadalmi élet, sport és szórakozási lehetőségek területén is.
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Az esélyegyenlőség biztosítása tág értelemben két eltérő, de egymással szorosan
összefüggő, egymásra épülő elvárást fogalmaz meg: egyrészt az egyenlő bánásmód
követelményének érvényesülését, a hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalmát,
másrészt olyan esélyegyenlőségi politika kialakítását és végrehajtását, amely a hátrányos
helyzetű csoportok életkörülményeinek javítását segíti elő.
2.4. Nagykőrös tevékenységét elismerő címek
 Pest Megye biztonságos települése cím (2007.)
 2009-ben Családbarát Önkormányzat díjban részesült Nagykőrös Város
Önkormányzata. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elismerésére azok az
önkormányzatok méltók, amelyek a kötelezően adandó szociális szolgáltatáson túl,
példaértékű módon a gyermekes családok életfeltételeinek javítását szolgáló
intézkedéseikkel, támogató programjaikkal segítik a gyermekeket és fiatalokat.
 2010. szeptember 30-án kapta meg Nagykőrös Város Önkormányzata az Idősbarát
Önkormányzat Díjat. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Önkormányzati
Minisztérium azon önkormányzatokat részesíti az elismerésben, amelyek aktív
tevékenységükkel elősegítik a településükön élő idős emberek életminőségének
javulását, helyi szervezeteik működését, hozzájárulnak a szabadidős programok
megszervezéséhez, illetve a helyi közéletbe és annak alakításába széleskörűen
bevonják őket és szervezeteiket.
 Kulturált Települési Környezet Díj (2010.)
 Év Kórháza Díj (2006., 2010.)
 Kerékpárosbarát Település (2010.)
 Köztér-megújítási Nívódíj (2012.)
 Arany Rózsa Díj (2012.)
 Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen a Magyar Turizmus Zrt.
Különdíja (2013.)
 Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen Magyarország legszebb
főutcája díj (2014.)
 A Magyar Urbanisztikai Társaság Hild János Díja (2014.) az urbanisztika terén
elért kimagasló teljesítmény elismeréséért.
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 Az Önkormányzati Egészségkártya Program keretén belül Nagykőrös városa 4 000
darab egészségkártya megrendelésével csatlakozott a Dr. Card Egészségkártya
programhoz, ezért 2014-ben elnyerte a Gondoskodó Város címet.
 Lamp Hugó Díj (2015.) a tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és
környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá
gazdaságosan üzemeltethető vízi létesítmény megvalósításában való meghatározó
közreműködéséért, valamint az eredményesség érdekében kifejtett munka
elismeréséül.
 A Holnap városáért Díj 2015 (2016.) védjegyhasználatára jogosult a Zöld városért
kategóriában Nagykőrös Város Önkormányzata. A 2010-ben alapított City Hungary
Program a fenntartható és élhető magyar városok vezető fóruma helyi közösségek,
helyi emberek követendő példáira hívja fel a figyelmet.

2.5. Alapelvek
 Nagykőrös Város Önkormányzata és szervei vállalják, hogy megtartják valamennyi
jogviszonyukban és eljárásukban az Ebktv-ben meghatározott egyenlő bánásmód és
esélyegyenlőség biztosításának követelményét.
 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei döntéseiken
keresztül is kifejezik elkötelezettségüket az esélyegyenlőség biztosítása iránt az
Önkormányzat vezetésétől a Képviselő-testületen és bizottságokon keresztül a
végrehajtás valamennyi szintjéig.
 Az Önkormányzat és intézményei betartják az egyenlő bánásmódra vonatkozó
uniós és hazai jogszabályokat.
 Nagykőrös Város Önkormányzata a helyi esélyegyenlőségi politikáját minél
szélesebb körben megismerteti a helyi munkáltatókkal, munkavállalókkal, a helyi
polgárokkal és a partner szervezetekkel.

3.

Célok

3.1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Cél, hogy Nagykőrös olyan település legyen, ahol érvényesül az elsődleges alapelv, mely
szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció
12

vagy hátrányos megkülönböztetés Nagykőrös városban senkit ne érjen sem faj, szín, nem,
nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerint.
Nagykőrös

Város

Önkormányzata

Esélyegyenlőségi

Programjának

elfogadásával

érvényesíteni kívánja:
 A helyi viszonyokhoz igazodó, a hátrányos helyzetben élő nagykőrösi
állampolgárokat segítő, támogató feladatok rendszerezését, ütemezését az eddig jól
bevált hagyományok megerősítésével, megtartásával.
 Az összetartó, szolidáris társadalom erősítését, a hátrányos megkülönböztetés
kizárását, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosítását a hátrányos helyzetű
csoportok számára.
 A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás, valamint az
önkormányzat intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való egyenlő
hozzáférés biztosítását.
 A köznevelési, egészségügyi, szociális, gazdasági és területfejlesztési célok
összehangolását az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
 Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrését.
 A hátrányos helyzetű egyének és csoportok esélyegyenlőségének előmozdítását a
társadalmi folyamatokban, a már eddig jól bevált hagyományok megerősítését,
megtartását, valamint szükség esetén új támogató szolgáltatások bevezetését.

3.2. Az Esélyegyenlőségi Program helyzetelemző részének célja
Elsődleges célkitűzés számba venni a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének
szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi
szempontból fókuszban lévő kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi célcsoportokba
tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen, a célcsoportba tartozókra
vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint
feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
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További cél meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és
azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett
ütemezését az HEP IT tartalmazza.

3.3. Az Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének célja
Cél a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása

szempontjából,

valamint

meghatározni

a

beavatkozásokhoz

kapcsolódó

kommunikációt.
Szintén célként került meghatározásra annak az együttműködési rendszernek a felállítása,
amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja a jövőben a megvalósítás, nyomon
követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

1.

Jogszabályi háttér bemutatása

1.1. A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése az Ebktv. előírásai alapján történt, különös
figyelemmel Magyarország Alaptörvényében foglalt alapvető emberi és állampolgári
jogokra. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási
rendeletei tartalmazzák:
 a

helyi

esélyegyenlőségi

programok

elkészítésének

szabályairól

és

az

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. Rendelet,
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012
(VI.5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) tartalmazza.
További hatályos törvényi szabályozások:
 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról (a továbbiakban: Flt.)
 1993. III. évi törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a
továbbiakban: Szt.)
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a
továbbiakban: Gyvt.)
 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról
 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a
továbbiakban: Mötv.)
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nkt.)
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A szociális területet lefedő Szt. jelentősen módosult, a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások rendszere az elmúlt időszakban átalakult, az állam és az önkormányzat segélyezéssel
kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. A helyi önkormányzatok felelőssége
növekedett a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális ellátásokk
biztosításában.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok
által nyújtható települési támogatás jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzat
határozhatja meg.

A Gyvt. szintén megváltozott szabályozása értelmében hátrányos helyzetű az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága,
illetve a gyermek elégtelen lakókörnyezete) legalább egy fennáll, halmozottan hátrányos
helyzet megállapításához pedig a fenti három körülményből legalább kettőnek kell
fennállnia. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a gyermekek részére
a köznevelés területén kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat biztosít. A Gyvt.
2016. január 1-jétől hatályos rendelkezései tartalmazzák a szünidei gyermekétkeztetés
keretében a déli meleg ebéd biztosításának szabályait.

1.2. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása
1.2.1. Esélyegyenlőségi program
Nagykőrös Város Önkormányzata, élve a törvény adta lehetőségével, a 79/2008. (IV. 24.)
ÖT.

sz.

határozatával

megalkotta

Nagykőrös

Város

Önkormányzat

Települési

Esélyegyenlőségi Programját, mely tartalmazta az önkormányzat által ellátott feladatokkal
kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk ütemezését.
A 2008-ban jóváhagyott program felülvizsgálata alapján került elfogadásra a Képviselőtestület 5/2010. (I. 28.) ÖT. sz. határozatával a Közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzés és Terv, valamint a 115/2010. (VIII. 11.) ÖT. sz. határozatával Nagykőrös
Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja. Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviselő-testülete eleget téve törvényi kötelezettségének, 2013-ban a 176/2013. (XII. 19.)
önkormányzati határozatával fogadta el az utolsó hatályos Esélyegyenlőségi Programját.
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1.2.2. Rendeletalkotás
Az Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a településen olyan támogatási rendszer
működjön, amely a prevenciót és a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítését
szolgálja.
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,
és azok igénybevételi szabályairól szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelete
célja, hogy eleget tegyen az Szt. által előírt szabályozási kötelezettségének, és szociális
gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való
jogosultság feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét.
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 6/2014. (IV.25.) önkormányzati
rendelete tartalmazza a 70 év feletti lakosok közszolgáltatási díj fizetése alóli
mentességének szabályait.
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a
szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat
által biztosított egyes szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság
feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
Az Önkormányzat Nagykőrös város közigazgatási területén első lakás, lakóépület
vásárlásához,

első

lakóépület

építésének

befejezéséhez,

meglévő

lakástulajdon

bővítéséhez, komfort fokozat növeléséhez, lakáshitel igényhez önerő biztosításához
egyszeri visszatérítendő kamatmentes kölcsönt nyújt a 35. életévét be nem töltött fiatal
házasoknak Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az első lakáshoz
jutó fiatalok

helyi

önkormányzati

támogatásáról

szóló

28/2011. (IV. 29.)

szóló

10/2009.

önkormányzati rendeletében foglaltak alapján.
Az

Önkormányzat

a

sporttámogatási

rendszerről

(III.

27.)

önkormányzati rendeletében kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását
közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak tartja, a szabadidő tartalmas
eltöltését célzó, verseny- és élsport, szabadidősport körébe tartozó sporttevékenységeket
olyan értékhordozó tevékenységeknek tekinti, amelyek a lakosság életminőségét javítják.
A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza az Önkormányzat kötelező és önként
vállalt sportfeladatai ellátásának, különösen a sport támogatására rendelt összegek
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felhasználásának feltételrendszerét. Az Önkormányzat lehetőségeinek megfelelően
támogatást nyújt a városi sporttevékenységet, sporttal foglalkozó helyi szervezeteket,
valamint sporttevékenységet is végző költségvetési szervei részére csapat- és egyéni
sportágakra, városi sportrendezvényekre, utánpótlás nevelésre, speciális sportcélú
tevékenységekre,

sporteszközök

beszerzésére

és

diáksport

tevékenységre.

A

sporttámogatásra fordítható keret nagyságrendje a mindenkori éves önkormányzati
költségvetésben kerül meghatározásra. Az Önkormányzat önként vállalt sportfeladatai
keretében minden évben „Nagykőrös Város Év Sportolója” címet adományoz a
kiemelkedő eredményeket elért sportemberek részére.
Nagykőrös

Város

Önkormányzat

Képviselő-testületének

az

önkormányzat

közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló
31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2-3. §-ában
meghatározott alapelvek, valamint 4. §-ában foglalt jogok folyamatos érvényesülését
minden városi polgár részére elsősorban integrált feladatokat ellátó közművelődési
intézmény

működtetésével,

valamint

a

helyi

közművelődési

tevékenység

megvalósulásában résztvevők szakmai és anyagi támogatásával biztosítja.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1. Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
Nagykőrös Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja készítése során az
alábbi stratégiák, fejlesztési tervek, koncepciók kerültek áttekintésre, biztosítva az
önkormányzati dokumentumok összhangjának megteremtését:
 Nagykőrös Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
 Nagykőrös Város Önkormányzatának Gazdasági Programja
 Nagykőrös Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
 Nagykőrös Város Önkormányzat Ifjúságsegítő Koncepciója
 Nagykőrös Város Önkormányzat Idősügyi Stratégiája
 Nagykőrös Város Önkormányzat Sportkoncepciója
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2.2. A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
2.2.1. Vizsgált stratégiák, fejlesztési tervek, koncepciók
 „Legyen Jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032)
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia célja, hogy csökkentse a gyerekek és
családjaik nélkülözését, javítsa a gyerekek fejlődési esélyeit.
 Idősügyi Nemzeti Stratégia 2009.
Az Országgyűlés 2009-ben a 81/2009. (X.2.) OGY határozatában fogadta el a Stratégiát,
amelynek kiinduló pontja, hogy a legtöbb ember időskorában a következő négy dolgot
szeretné elmondani magáról: a társadalom megbecsült tagja, egészséges, nem magányos,
biztonságban és védettségben tud élni. Ezekből kiindulva a célok a fenntarthatósági elvek
mentén fogalmazódtak meg. Minden korosztály számára élhető világban olyan gazdasági
és társadalmi környezet kialakítása, amelyben az idősödő és az idős emberek meg tudják
őrizni aktivitásukat, társadalmi részvételüket. Olyan szemlélet kialakítása, amellyel
biztosítható és növelhető az időskor presztízse, valamint az idős korosztály iránti
szolidaritás. Az időskorra történő felkészülés és az aktív társadalmi részvétel igényének
erősítése a társadalomban.
 Az Országgyűlés 2014. január 3-án elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 –
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló határozatot, új irányt
szabva az ország, a térségek és a települések fejlesztésének. A döntés alapján a Nemzeti
Fejlesztés 2030 Koncepcióban elfogadott alapelveket és stratégiai célkitűzéseket a
stratégia- és programalkotásban folyamatosan érvényre kell juttatni.
A Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepció a további tervezés során is figyelembe veendő
horizontális szempontként határozta meg:
–

a befogadást – a társadalmi felzárkózás támogatását,

–

az esélyegyenlőség megteremtését, a nemzetiségi identitás erősítését,

–

a fenntartható fejlődést– fenntartható növekedést,

–

az értékmegőrzést és az intelligens növekedést.
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A nemzeti prioritások és fejlesztési tématerületek kapcsolata az Országos Fejlesztési
és Területfejlesztési Koncepcióban

Forrás: I/2014. (I. 3.) OGY határozat melléklete

A magyar fejlesztéspolitika elsődleges keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési
politikája, illetve a 2014–2020-as programozási és fejlesztési időszakban rendelkezésre
álló uniós fejlesztési források képezik.
A Koncepció a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–
2020 között) kijelöli azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú
céljainak megvalósulását szolgálhatják.
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Az ország jövőképe és fejlesztési célrendszere

Forrás: I/2014. (I. 3.) OGY határozat melléklete
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2.2.2. Nagykőrösön működő állami hivatalok
 Pest Megyei Kormányhivatal Nagykőrös Járási Hivatala
 Nagykőrösi Rendőrkapitányság
 Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltárának Nagykőrösi Fióklevéltára
 Nagykőrösi Járásbíróság
 Nagykőrösi Városi Ügyészség
2.2.3. Ügyfélszolgálatok
Nagykőrös város lakossága helyben intézheti ügyeit az alábbi ügyfélszolgálati irodákon:
 A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 4. szám alatti épületében hetente
ügyfélfogadást tart. Intézhető ügyek köre:


Álláskeresők nyilvántartásba vételi, ellátási és támogatás iránti kérelmek
fogadása,



Munkáltatók állásbejelentésének és támogatási kérelmének elfogadása,



Hatósági bizonyítvány iránti kérelmek fogadása,



Kötelező jelentkezés,



Nyilvántartásból való törlés, ellátás megszüntetése iránti kérelmek fogadása,



Információ, tájékoztatás minden munkavállaló és munkáltató számára.

 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdásza szintén ebben az épületben
működik, és biztosítja az ügyfélfogadást.
 Nagykőrösön az 1. postán a NKM Földgázszolgáltató Zrt.,

a Nagykőrösi

Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 4. szám alatti épületében az NKM
Áramszolgáltató Zrt. Ügyfélszolgálati fiókirodája működik, ahol helyben intézhetik
ügyeiket a város lakosai.
2.2.4. Nemzetközi kapcsolatok
Nagykőrös hat ország hét városával áll testvér- és partnervárosi kapcsolatban. A
testvértelepülésekkel fenntartott sokszínű kapcsolat elsősorban kulturális alapú.
A fentieken túl a Kínai Népköztársaság Suzhou város Wuzhong kerületével
együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzat.
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2.3. A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatok a TEIR (Országos Területfejlesztési
és

Területrendezési

Információs

Rendszer)

adatbázisából,

valamint

a

helyi

nyilvántartásokból, különböző helyi ágazati beszámolókból kerültek összegyűjtésre.
Azoknál az adatoknál, amelyekről nyilvántartás nincs és nem is lehet, a 2011. évi
népszámlálás adatai képezték a kiindulási alapot.

3. A mélyszegénységben élők, valamint a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1. Jövedelmi és vagyoni helyzet
Szegénynek vagy kirekesztettnek (depriváltnak) tekintjük mindazokat, akik jövedelmi
szegénységben élnek, vagy rendkívül alacsony munkaintenzitású háztartásokban vagy
anyagi deprivációban, a medián (átlagos, közép) jövedelmek 60 %-ánál kevesebből élnek,
mélyszegényeknek, akik a mediánjövedelmek 40 %-ánál kevesebből élnek.
A szegénység kialakulása a képzés hiányosságaira, a jóléti ellátások által kezelni nem tudó
egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő
hozzáférés hiányosságaira vezethető vissza. A mélyszegénység hatása jelentkezik az
alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi
állapotában is.
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal, összemosva az
etnikai és szociális dimenziót. Valójában a mélyszegénység és a cigányság két olyan
halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, de nem fedi egymást.
A MEH Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály által kiadott Kisebbségi kalauz (2007.)
szerint 293 fő vallotta magát cigány kisebbséghez tartozónak Nagykőrösön, a 2011. évi
népszámlálás adatai alapján 452 fő a roma nemzetiségiek száma.
3.2. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
3.2.1. Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Az alábbi táblázatok tartalmazzák a településre jellemző foglalkoztatottsági mutatókat a
különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.
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Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti
lakónépesség (fő)
év

nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

férfi

nő

összesen

férfi

nő

összesen

fő

fő

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2012

8266

8273

16 539

780

9,4%

982

11,9%

1761

10,6%

2013

8240

8206

16 446

757

9,2%

892

10,9%

1649

10,0%

2014

8166

8102

16 268

663

8,1%

772

9,5%

1435

8,8%

2015

8 140

8014

16 154

582

7,1%

690

8,6%

1271

7,9%

2016

8 099

7 930

16 029

498

6,1%

610

7,7%

1108

6,9%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresők aránya
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2012

2013
Férfiak aránya

2014

2015

Nők aránya

2016

Összes álláskereső aránya

A teljes lakónépességhez képest a nyilvántartott álláskeresők száma csökkenést mutat.
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Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoport szerint
2012

2013

2014

2015

2016

2017

1761

1649

1435

1271

1108

819

nyilvántartott álláskeresők
fő
száma összesen
fő
20 év alatti
%

27

30

37

37

29

22

1,5%

1,8%

2,6%

2,9%

2,6%

2,6%

fő

223

200

156

123

96

60

12,1%

10,9%

9,7%

8,6%

7,3%

176

155

128

112

67

10,7%

10,8%

10,1%

10,1%

8,2%

161

138

111

99

72

% 11,3%

9,8%

9,6%

8,8%

9,0%

8,8%

fő

220

181

147

126

85

13,3%

12,6%

11,6%

11,4%

10,3%

190

171

154

138

110

11,5%

11,9%

12,1%

12,5%

13,4%

210

162

145

122

88

12,8%

11,3%

11,4%

11,0%

10,7%

207

171

165

140

102

12,5%

11,9%

13,0%

12,6%

12,5%

218

198

155

133

88

13,2%

13,8%

12,2%

12,0%

10,7%

20-24 év
25-29 év
30-34 év
35-39 év
40-44 év
45-49 év
50-54 év
55-59 év
59 év felett

% 12,7%
fő

192

% 10,9%
fő

200
238

% 13,5%
fő

214

% 12,1%
fő

218

% 12,4%
fő

222

% 12,6%
fő

207

% 11,8%
fő

21

39

67

106

114

127

%

1,2%

2,4%

4,7%

8,4%

10,3%

15,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Álláskeresők száma (fő)
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Jelentős mértékű a regisztrált munkanélküliek számának csökkenése az elmúlt időszakban
a 20-60 év közötti korosztály tekintetében, ugyanakkor a 61 év felettiek száma
hatszorosára növekedett. Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé
tartoznak azok a korosztályok, akik közvetlenül a nyugdíjazás előtt állnak. Amennyiben ők
valamilyen ok miatt elvesztik állásukat, nehezen vagy egyáltalán nem tudnak
elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
3.2.2. Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség
szerint

év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Regisztrált
munkanélküliek/nyi
lvántartott
álláskeresők száma
összesen
Fő
1 761
1 649
1 435
1 271
1 108
945

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
megoszlása iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
fő
%
75
4,2%
74
4,5%
67
4,7%
68
5,3%
63
5,6%
67
7,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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8 általános
fő
672
690
604
545
466
384

%
38,1%
41,9%
42,1%
42,9%
42,0%
40,6%

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség
fő
%
1 015
57,6%
885
53,6%
763
53,2%
658
51,8%
580
52,3%
495
52,4%

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint (fő)
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200

1 015

885
763

1 000

658
580

800

495

600
400

690

672

604

545

466

384

2014

2015

2016

2017

200
0
2012

2013

8 általánosnál alacsonyabb

8 általános

8 általánosnál magasabb

A vizsgált időszakban a 8 általánosnál magasabb végzettségű munkanélküliek száma 51
%-kal, a 8 általánost végzettek száma 43 %-kal csökkent, a 8 általánosnál alacsonyabb
végzettségűeké viszont csak 11 %-kal.
A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma és aránya nemek szerint

Év

180 napnál
hosszabb ideje
regisztrált
munkanélküliek
aránya

180 napon túli nyilvántartott
álláskeresők száma nemek
szerint

Nők és férfiak aránya, a
180 napon túli
nyilvántartott
álláskeresőkön belül

%

Férfi

Nő

Összesen

Férfiak

Nők

2012

31,06

242

305

547

44,2%

55,8%

2013

40,29

305

359

664

45,9%

54,1%

2014

34,56

229

267

496

46,2%

53,8%

2015

39,96

233

275

508

45,9%

54,1%

2016

45,29

225

277

502

44,8%

55,2%

2017

42,87

152

199

351

43,3%

56,7%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya
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Férfiak és nők aránya, a 180 napon túli nyilvántartott
álláskeresőkön belül
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A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek száma nem követi a
munkanélküliek számának jelentős mértékű csökkenését mutató tendenciát.
3.2.3. Közfoglalkoztatás
A munkanélküliség csökkentésének egyik lehetséges formája a közfoglalkoztatás új
rendszere, amelyet a 2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvény szabályoz.
A

közfoglalkoztatás

a

munkaviszony

egy

speciális

formája.

Célja,

hogy

a

közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A
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közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti
munkalehetőséggel rendszeres munkavégzést és jövedelmet biztosítsanak azok számára,
akiknek az önálló álláskeresése hosszabb ideje eredménytelen.
Nagykőrös Város Önkormányzata által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatható
munkaerő-piaci célcsoport: a regisztrált álláskeresők és az aktív korúak ellátásában
részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők.
A

közfoglalkoztatottak

Nagykőrös

város

közigazgatási

területén

elsősorban

településüzemeltetési munkákat végeznek:
 köztisztaság és településtisztaság biztosítása,
 adminisztrációs feladatok.
A fentiek biztosítása érdekében Start mintaprogram ráépülő mintaprogramra pályázva van
lehetőség e feladatok ellátására.
Nagykőrösön közfoglalkoztatásban részt vevők száma az utóbbi időszakban jelentős
csökkenést mutat, mert a foglalkoztatottak el tudta helyezkedni az elsődleges
munkaerőpiacon.
3.2.4. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb
tényezői
A mezőgazdaság a térség hagyományos gazdasági ágazata. A helyi vállalkozók az
idénymunkákra alkalmi munkavállalókat is foglalkoztatnak.
A város aktív korú lakosságának számos tagja dolgozik a környékbeli településeken, amit
segít a tömegközlekedés, a nagykőrösi lakosság választhat az autóbusz és a vonat között is.
Az utóbbi időben nőtt azon munkavállalóknak a száma, akik Kecskemétre járnak dolgozni.
A lakosság munkaerő-piaci elhelyezkedésének pozitív példája, hogy sokan nyertek
felvételt a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft-be, közlekedésüket külön
autóbuszjáratokkal biztosítja a munkáltató.
3.2.5. Fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő

programok

a

településen;

képzéshez,

továbbképzéshez

való

hozzáférésük
A pályakezdő fiatalok egy része nehezen illeszkedik be a munka világába, és ez nem csak a
szakképzetlen fiatalokra jellemző. Oka, hogy a munkaadók elsősorban olyan dolgozókat
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keresnek, akik rendelkeznek bizonyos szintű és idejű szakmai tapasztalattal. A pályakezdő
fiatalok elhelyezkedését a fentieken túl nehezíti a szakmaválasztás is. Részükre a Pest
Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya továbbképzési,
átképzési lehetőségeket biztosít.
3.2.6. Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése
Az Önkormányzat együttműködése a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályával folyamatos.
Az elmúlt időszakban a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya a közmunkaprogram keretében képzéseket indított, és több
alkalommal rendezett állásbörzét a Nagykőrös Arany János Kulturális Központtal
együttműködve, javítva az álláskeresők elhelyezkedési esélyeit, valamint különböző
szolgáltatásokat nyújt a munkavállalók mellett a munkáltatóknak is.

3.2.7. Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az Önkormányzatnak nincs tudomása a foglalkoztatás vonatkozásában előforduló
diszkriminációról.

3.3. Pénzbeli

és

természetbeni

szociális

ellátások,

aktív

korúak

ellátása,

munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások
A pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultságot és feltételrendszert az Szt.
szabályozza.
A szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és természetbeni ellátási
formák adhatók:
 Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, rendszeres szociális
segély, ápolási díj, települési támogatás, átmeneti segély, temetési segély.
 Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így települési támogatás,
rendkívüli települési támogatás, rendkívüli átmeneti segély, foglalkoztatást
helyettesítő támogatás.
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 Természetbeni

ellátások:

a

köztemetés,

közgyógyellátás,

egészségügyi

szolgáltatásra való jogosultság.
Az Szt.-ben szereplő egyes ellátási formák célja, hogy segítsen a veszélyhelyzetben lévő
személyeken, illetve azok hozzátartozóin. A szociális transzferek hozzájárulnak ahhoz,
hogy az igénybevevők megoldást találjanak nehéz élethelyzetükre, illetve csökkentsék a
nehéz élethelyzetből származó hátrányokat.
A településen alapvetően három támogatási formát kell külön kiemelni: az álláskeresési
segélyt, a közgyógyellátást, valamint az álláskeresési járadékra jogosultakat.
Álláskeresési segélyben részesülők száma
év

15-64 év közötti
lakónépesség száma

segélyben
részesülők fő

segélyben
részesülők
%

2012

16 539

17

0,1%

2013

16 446

30

0,2%

2014

16 268

55

0,3%

2015

16 154

61

0,4%

2016

16 029

66

0,4%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Az álláskeresési segélyben részesülők aránya a 15-64 év közötti lakónépesség számához
viszonyítva emelkedett.
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
év

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2012

1327

2013

1275

2014

1170

2015

1265

2016

1020

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Közgyógyellátottak száma (fő)
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A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások
nyújthatók az Flt. 16. §-a alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek
esetén.
Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék
folyósítható annak az álláskereső személynek, aki megfelel a törvény rendelkezése szerinti
feltételeknek.
Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell
megállapítani a jogszabályban rögzített feltételek esetén.
Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma
Regisztrált munkanélküliek/
Álláskeresési járadékra
nyilvántartott álláskeresők száma
jogosultak
év
fő
fő
%
2012

1 761

191

10,8%

2013

1 649

97

5,9%

2014

1 435

93

6,5%

2015

1 271

88

6,9%

2016

1 108

70

6,3%

2017

945

74

7,9%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.4. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
3.4.1. Lakhatást segítő támogatások
Nagykőrös Város Önkormányzata Nagykőrös város közigazgatási területén első lakás,

lakóépület vásárlásához, első lakóépület építésének befejezéséhez, meglévő lakástulajdon
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bővítéséhez, komfort fokozat növeléséhez, lakáshitel igénylése esetén az önerő
biztosításához egyszeri visszatérítendő kamatmentes kölcsönt nyújt a 35. életévét be nem
töltött fiatal házasoknak a 28/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján.
Az elmúlt időszakban kérelem nem került benyújtásra.
Lakásállomány
év

összes lakásállomány (db)

2012

10491

2013

10507

2014

10513

2015

10516

2016

10517

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Összes lakásállomány (db)
10520
10515
10510
10505
10500
10495
10490
10485
10480
10475
2012

2013

2014

2015

2016

Lakásfenntartási/települési és adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma
év
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Lakásfenntartási/ települési
támogatásban részesített személyek
száma
1664
1552
1363
827
748
537

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Adósságcsökkentési
támogatásban részesülők
száma
n.a.
340
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170
107
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A települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás (közüzemi kiadások, illetve a téli
tüzelőanyag költsége).
Nagykőrösön csökkenő tendenciát mutat a települési támogatásban részesülők száma.
3.4.2. Eladósodottság
A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal adja ki a védendő fogyasztói kérelemhez kapcsolódó
igazolást. Védendő fogyasztói kérelmet az nyújthat be a villamos energia szolgáltatónál,
illetve a gázszolgáltatónál, aki a jogszabályban meghatározott ellátásban részesül és
tartozása van a szolgáltató felé. Az elmúlt években csökkent a kérelmezők száma a
munkabérek, a foglalkoztatás növekedésével az elsődleges munkaerőpiacon.
3.5. Telepek, szegregátumok helyzete
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2009. (V. 28.) ÖT. sz.
határozatával elfogadta Nagykőrös Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. A
Stratégia részét képezi az Anti-szegregációs program.
A KSH 2011. évi adatok alapján szegregált területként határozta meg a Csípvár utca –
Lahner utca – Kossuth Lajos utca – Lázár Vilmos utca által közrezárt területet, ahol 72 fő
élt.
A népesség-nyilvántartás szerint 2015 áprilisában a területen 33 fő élt (17 férfi és 16 nő)
16 lakásban. Így a terület nem felel meg a szegregátum 50 fős létszámkritériumának.
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A Kálvin tér – Eötvös Károly utca – Puskás Tivadar utca – Czira Kovács Lajos utca által
közrezárt szegregátum egyetlen épülete, az Eötvös utca 3. szám alatti került be az előző
antiszegregációs programba a CKÖ javaslata alapján. Az antiszegregációs programba
azonban már a KSH jelölte ki a szegregációs mutató kedvezőtlen értékei alapján, mint
szegregált területet.
A Belváros városrészben, a piac mellett fekvő terület rendezett környezetű, családi házas,
kertes beépítésű. A házak többsége a hatvanas-hetvenes években épült, de található néhány
éves emeletes, vagy tetőtér beépítésű, garázzsal rendelkező modern lakóház is. A területet
határoló négy utca aszfaltozott, a közműhálózat kiépített. A lakosok között alacsony
arányban vannak jelen roma családok, ők az önkormányzati bérlakásokban élnek. A
szegregátum területének határán, de már nem a szegregátumban működik a Nagykőrösi
Városi Óvoda Eötvös utcai tagóvodája, mely 61 kisgyerek számára biztosítja az óvodai
nevelést.
A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a lehatárolt területen 69 fő lakos élt, azonban
napjainkra a népességszám 50 fő alá csökkent. A népesség-nyilvántartás adatai alapján a
terület nem felel meg a szegregátum létszámkritériumának, mivel 2015 áprilisában 34 fő
élt 21 lakásban a lehatárolt városrészen.
Összegezve: Nagykőrös belterületén szegregátum nem azonosítható, alacsony státuszú
lakosok által koncentráltan lakott telepek, vagy telepszerű képződmények nem találhatók.
3.6. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Nagykőrös városban az egészségügyi és szociális ellátás megfelelő színvonalon biztosított
az állampolgárok számára.
3.6.1. Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az Eütv. 152. §-a részletezi az egészségügyi alapellátás körébe tartozó település
önkormányzati feladatokat. Az egészségügyi alapellátás része:
 háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
 fogorvosi alapellátás,
 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás,
 védőnői ellátás,
 iskola-egészségügyi ellátás.
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Helyben biztosított a járóbeteg-szakellátást, illetőleg fekvőbeteg szakellátást nyújtó
egészségügyi intézmény működése.
Az egészségügyi körzeteket a települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg és
alakítja ki.
Nagykőrös városban öt házi gyermekorvos dolgozik, ebből négy területi ellátási
kötelezettséggel. Valamennyi házi gyermekorvos rendelkezik az előírt 4/2000. (II. 25.)
EÜM rendelet 11. § (3) bekezdése szerinti csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi
képesítéssel.
A házi gyermekorvosok folyamatos orvosi ellátást nyújtanak az egészségi állapot
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából, feladatukat védőnő
közreműködésével, valamint gyermekápoló igénybevételével végzik.
Teljes körűen biztosított városunkban az óvodák, valamint az általános és középiskolák
egészségügyi orvosi ellátása. A 3-18 éves korosztály, valamint a 18. év feletti középfokú
nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi
alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban részesülnek. Az iskolaegészségügyi ellátás az iskolaorvos és a védőnők együttes szolgáltatás kiegészül fogorvosi
ellátással.
Az egészségügyi alapellátás része a fogászati ellátás. Hat szakorvos útján területi ellátási
kötelezettséggel gyermek-, ifjúsági fogorvos, illetve az iskolai, ifjúsági fogorvos
koordinálja és végzi a fogászati prevenciós munkát.
A városban jelenleg nyolc védőnői és négy iskola-védőnői körzet van. A városban dolgozó
valamennyi védőnő rendelkezik az előírt képesítéssel.
Nagykőrös városban tizenegy felnőtt háziorvos dolgozik területi ellátási kötelezettséggel.
3.6.2. Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A város lakosságának egészségügyi ellátásában kiemelkedő szerepe van az állami
fenntartású Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézetnek.
Három osztálya: a Mozgásszervi és a Kardiológiai rehabilitációs, valamint a
Belgyógyászati Osztály. Az intézmény célja a Kórház és Rendelőintézet működésének, a
betegellátás

színvonalának,

hatékonyságának

folyamatos,

mérhető

javítása,

szolgáltatásainak állandó magas színvonalon történő biztosítása. Az itt folyó rehabilitációs
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tevékenység országos hírnevet szerzett az intézménynek, amely több alkalommal az Év
Kórháza kitüntető címben részesült.
3.6.3. A prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés
Nagykőrös Város Önkormányzata nagy figyelmet fordít a lakosság egészségi állapotának
megóvására és a prevencióra. Az életmódjavító-felvilágosító előadások mellett évente
megrendezésre kerülnek a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézettel
együttműködve

a

különböző

(urológiai,

bőrgyógyászati,

kardiológiai,

stb.)

szűrőprogramok.
A településen biztosítottak az életminőség javítását és egészségfejlesztést szolgáló
intézkedések, a család és nővédelmi gondozás keretében a családtervezés, fogamzás előtti
gondozás, genetikai tanácsadás és várandós szoptatós anya gondozása, továbbá az ifjúsági
egészségügyi gondozás speciális feladatainak ellátása.
3.6.4. Közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A Nagykőrösi Szolgáltató Központ szolgáltatás vásárlásával biztosítja a közétkeztetési
feladatellátást a településen.
3.6.5. Sportprogramokhoz való hozzáférés
A városban több sportegyesület is működik. A nagykőrösi fiatalok eredményesen vesznek
részt diákolimpiákon. Az egyesületek szolgáltatásai mindenki számára folyamatosan
hozzáférhetők.
A város érdeke, hogy a meglévő sportszervezetek stabilizálódjanak, megalapozott,
folyamatos szakmai munkát végezzenek, szolgálva a gyermekek, fiatalok nevelését,
egészséges életvitelét, valamint a szabadidős és versenysport fejlesztését. Ennek érdekében
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 megalkotta 10/2009. (III. 27.) önkormányzati rendeletét a sporttámogatási
rendszerről,
 98/2015. (VI. 24.) önkormányzati határozatával elfogadta Sportfejlesztési
Koncepcióját, valamint
 47/2016. (III. 31.) önkormányzati határozatával jóváhagyta Ifjúságsegítő koncepcióját.
Nagykőrös

Város

Önkormányzata

a

Sportkoncepciójában

és

az

Ifjúságsegítő

Koncepcióban a diáksport vonatkozásában megfogalmazott célkitűzések alapján évente
Cselekvési tervet készít a megcélzott fejlesztési terület végrehajtására.
37

3.7. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam, valamint az
Önkormányzat biztosítja. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a
szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat.
Nagykőrös városban az önkormányzati fenntartású Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
látja el a jogszabályban kötelezően előírt és önként vállalt szociális alapszolgáltatásokat és
szakosított ellátásokat. Az alapszolgáltatások biztosításával segítséget nyújt a szociálisan
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben az önálló életvitelük
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból
származó problémáik megoldásában.
Szociális szolgáltatások: családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és a nappali ellátások. Az otthonukban tovább
nem gondozható idős személyek számára bentlakásos intézményi elhelyezés biztosított
átmeneti és tartós jelleggel.
Az intézményben működő Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai segítik a
rászorulók szociális szolgáltatásokhoz, a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való
hozzáférését, a családban jelentkező konfliktusok megoldását, valamint életvezetési
tanácsadást végeznek, a családon belüli kapcsolat erősítését szolgáló programokat és
szolgáltatásokat szerveznek.
A gyermekjóléti alapellátást biztosítja a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.
Gyermekjóléti alapellátások: a Gyvt. 40. §-ában meghatározott feladatokat ellátó család- és
gyermekjóléti szolgálat, valamint járásszékhely település intézményeként a Gyvt. 40/A. §ában meghatározott feladatokat ellátó család- és gyermekjóléti központ működtetése; a
gyermekek napközbeni ellátása gyermekétkeztetés biztosításával a Gyvt. 43. §-ában foglalt
bölcsőde működtetésével; továbbá a Gyvt. 45. §-ában meghatározott gyermekek átmeneti
gondozása ellátási szerződés útján.
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3.7.1. Hátrányos

megkülönböztetés,

az

egyenlő

bánásmód

követelményének

megsértése a szolgáltatások nyújtásakor
A közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód
követelményének megsértéséről az Önkormányzatnak nincs tudomása.

3.7.2. Pozitív diszkrimináció a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein
belül
Településünkön a helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai közül legjellemzőbb a
különböző intézmények, szervezetek, vállalkozók jótékonysági adományozói tevékenysége
a gyermekek, rászorulók részére.
Az egészségügyi, szociális, köznevelési és közművelődési intézmények, szervezetek
szakmai programjuk megvalósítása során történő folyamatos együttműködése biztosítja a
pozitív diszkrimináció lehetőségét.
3.8. Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
3.8.1. Közösségi élet színterei, fórumai
A közművelődésről való gondoskodást, a könyvtári és közgyűjteményi szakmai
feladatkörének ellátását, valamint a közösségi színtereket az Önkormányzat fenntartásában

működő Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ biztosítja. Céljuk a kiemelt és már
hagyományosnak tekinthető rendezvények újszerű, friss szemléletű szervezése. Továbbra
is törekedni kell arra, hogy a város lakói hozzájussanak a kulturális szolgáltatás különböző
formáihoz. Fontos feladat a kulturális értékek biztosítása, a genius loci (hely szelleme)
erősítése, kiemelten Arany János hagyományának megőrzése és ápolása.
A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
 szervezi és lebonyolítja a város kiemelt kulturális és közösségi rendezvényeit,
társadalmi eseményeit,
 gondoskodik

a

szabadidő

kulturált

eltöltésének

feltételeiről

(műsoros

rendezvények, előadások, koncertek, családi programok),
 kiállításokat rendez,
 kezdeményező módon részt vesz Nagykőrös város nemzetközi és kulturális
kapcsolataiban, a testvérvárosi kapcsolat kulturális célú kiterjesztésében,
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 biztosítja a szakkörök, klubok, egyéb művelődési közösségek, lakossági
önszerveződő csoportok, valamint különböző tanfolyamok, működési helyszínét,
 együttműködik a Nagykőrös városban működő köznevelési, a felsőoktatás
intézményekkel, társadalmi és civil szervezetekkel, egyesületekkel, művelődési
közösségekkel,
 működteti az alábbi tagintézményeket:
– Szabó Károly Városi Könyvtár
– Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény.
2015 márciusában került a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ működtetésébe a
Civilház, mely befogadó nyitott ház funkcióval megfelelő színtérként áll rendelkezésre a
jövőben a jelenlegi használókon túl a településen működő civil szervezetek és a lakosság
önszerveződő közösségei részére.
3.8.2. Közösségi együttélés jellemzői
Nagykőrös

kedvező

adottságokkal,

értékekkel

rendelkezik,

polgáraink

többsége

lokálpatrióta. A közösségi élet színterei sokrétűek: lakóközösségek, munkahelyek,
önkormányzati költségvetési szervek, köznevelési intézmények, templomok, civil
szervezetek nyújtanak lehetőséget a tartalmas és igényes művelődésre, kikapcsolódásra.
A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ programjait a lakossági igényekre és a civil
szervezetek kezdeményezéseire tekintettel alakítja.
A zárt terek mellett jelentősek a közterületi rendezvények is, a Deák téri programok,
gyermeknapi rendezvények, Nagykőrösi Napok, az évente tíz alkalommal megrendezésre
kerülő országos hírű kirakodó- és állatvásár.
A rekreációs célú tevékenységek felújított színterei a városközpontban közterek, a
Cifrakert a közkedveltségnek örvendő játszóterével, a Csónakázó tó, a jelentős mértékű
zöldterületek, sportpályák, tornatermek, edzőtermek.
A helyi közéleti szerep növekedésének ösztönzésére, a széleskörű tájékoztatásra a helyi
média szolgál. Nagykőrös Város Önkormányzata a hetente megjelenő Önkormányzati
Híreket minden állampolgár részére ingyenesen eljuttatja. A Képviselő-testület üléseit,
valamint a település életében jelentős eseményeket, rendezvényeket a lakosság a televízió
képernyőjén is figyelemmel kísérheti. A Szabó Károly Városi Könyvtárban nyomtatott és
elektronikus formában is az érdeklődők rendelkezésre állnak a városra vonatkozó főbb
adatok, helyi önkormányzati jegyzőkönyvek, határozatok, rendeletek.
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Az Önkormányzat gondot fordít arra, hogy az állampolgárokat, a városban lévő „szellemi
tőkét” bevonja a település társadalmi életébe, a fejlesztési programok előkészítésébe. A
civil szerveződések együttműködése, aktív tevékenysége nagymértékben befolyásolja a
város közösségi életét, tevékenységükkel hozzájárulnak a város fejlődéséhez, értékeinek,
hagyományainak

továbbörökítéséhez.

Az

Önkormányzat

pályázati

lehetőségek

biztosításával, közösségi terek működtetésével, rendszeres tájékoztatással és folyamatos
párbeszéd fenntartásával segíti munkájukat.
A szolidaritás és a felelősség a nagykőrösi állampolgárok, a városban működő
intézmények, gazdasági és civil szervezetek részéről elsősorban és jellemzően felajánlások,
adományozások formájában nyilvánul meg.
Nagykőrösön a helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán
szolgáltatások, a szociális és gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a
közterületek tisztántartása biztosított, minden állampolgár számára elérhetőek, megfelelő
színvonalon működnek és minden jogos igényt kielégítenek, melyről az önkormányzat
részben fenntartóként, részben szolgáltatási szerződés útján gondoskodik.

Az egyes

feladatok ellátása során Nagykőrös Város Önkormányzata együttműködik a helyi nem
önkormányzati

fenntartású

intézményekkel,

a

történelmi

egyházakkal,

a

civil

szervezetekkel, gazdasági társaságokkal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
3.9. A Nagykőrösi Roma Nemzetiségi Önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos
esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat három fős, tagjai kapcsolatot tartanak a helyi
roma lakossággal, Nagykőrös Város Önkormányzatával és a köznevelési, szociális
intézményekkel.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részvétele a döntéshozatalban és a közügyek
irányításában biztosított. Nagykőrös Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza, hogy a polgármester javaslatot kér a munkaterv összeállításához a
nemzetiségi önkormányzattól, valamint meghívást kapnak a Képviselő-testület ülésére
tanácskozási joggal.
A roma gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése érdekében nagy jelentőségű lépés
volt 2009-ben az óvodákban és az általános iskolákban az integrált nevelés, oktatás
bevezetése.
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Az Önkormányzat által biztosított iroda a Roma Nemzetiségi

Önkormányzat

rendelkezésére áll, itt tartják a fogadóórájukat is.
3.10.

Következtetések:

problémák

beazonosítása,

fejlesztési

lehetőségek

meghatározása
A mélyszegénységben élők, valamint a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata
során a településen
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Szegénység oka és következménye
az alulképzettség és a
munkanélküliség.

Folyamatos kapcsolattartás a Pest Megyei
Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályával.
A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
segítségnyújtása önéletrajzírásokban,
munkalehetőségek felkutatásában.

A digitális írástudás hiánya
akadályozza a munkaerőpiacon
történő elhelyezkedést.

A Szabó Károly Városi Könyvtárban az internetezés
tájékoztatással, tanácsadással, valamint internetes
tanfolyammal történő segítése.

Iskolai végzettség, szakképzettség
hiánya akadályozza a
munkanélküliek munkaerő-piacon
történő elhelyezkedést.

Felnőttképzések, tanfolyamok szervezése.

Hivatalos ügyek intézésének
nehézségei az alacsony
képzettséggel rendelkezők körében.

A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központban és a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban történő
segítségadás, útmutatás, a Nagykőrösi Polgármesteri
Hivatalban havonta egy alkalommal ingyenes jogi
tanácsadás.
A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya helyben történő
ügyfélfogadásának biztosítása.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői
A köznevelésnek döntő szerepe van a népesség iskolai végzettsége és ezen keresztül a
gazdasági, társadalmi fejlődés alakításában. Nagykőrös város az elmúlt évszázadokban is,
és ma is megkülönböztetett figyelmet szentel a helyi köznevelési rendszer fejlesztésének.
Nagykőrös városban az állami és önkormányzati fenntartású intézmények mellett négy
felekezeti nevelési-oktatási intézmény vesz részt a köznevelési feladatok ellátásában. A
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Képviselő-testület 221/2007. (XII. 13.) és 222/2007. (XII. 13.) ÖT. sz. határozatával hozott
döntést az egyházi intézményfenntartókkal kötött együttműködésről. Az egyházi
intézményfenntartókkal kötött megállapodás alapján az Önkormányzat az indítható
csoportlétszámokról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról évente
egyeztet az egyházi fenntartókkal, valamint közösen értékelik a megállapodásban foglaltak
teljesítését.
Nagykőrös városban működő köznevelési intézmények
Intézmény neve
Nagykőrösi Városi Óvoda

Fenntartó
Nagykőrös Város
Önkormányzata

Intézmény székhelye
2750 Nagykőrös, Kárász u. 1.

Nagykőrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola

2750 Nagykőrös, Kinizsi u. 4.

Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános
Iskola

2750 Nagykőrös, Vadas u. 2.

Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
Dalmady Győző Óvoda, Általános
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény

2750 Nagykőrös, Kecskeméti
u. 39-41.
Ceglédi Tankerületi
2750 Nagykőrös, Kalocsa B. u.
Központ
3.

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú
Művészeti Iskola

2750 Nagykőrös, Patay u. 19.

Ceglédi Dózsa György Kollégium
Nagykőrösi Tagintézménye

2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 2.

Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
Názáret Római Katolikus Óvoda
Arany János Református Általános
Iskola és Óvoda
Arany János Református
Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium
Nagykőrösi Kolping Katolikus
Általános Iskola

Agrárminisztérium
Váci Egyházmegye
Ordináriusa

2750 Nagykőrös, Ceglédi u.
24.
2750 Nagykőrös, Hősök tere 2.
2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.

Nagykőrösi
Református
Egyházközség

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.

Kolping Oktatási és 2750 Nagykőrös, Mentovich u.
Szociális
2.
Intézményfenntartó
Szervezet
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4.2. A fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az Nkt. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai
felkészítéséről

a

szakértői

bizottság

szakértői

véleményében

foglaltak

szerint

gondoskodnak a városban működő óvodák és az általános iskolák. A sajátos nevelési
igényű gyermek nevelése-oktatása a többi gyermekkel, tanulóval részben együtt
(integráltan), vagy külön (speciális) intézményben történik.
A fogyatékos gyermeket nevelő családok az átlagosnál is nehezebb helyzetben vannak,
hiszen a fogyatékos gyermek felügyeletre szorul, és nincs lehetősége mindkét szülőnek
munkát vállalnia. A helyi gyermekvédelem erre is nagy hangsúlyt fektet, és a településen
élő fogyatékos gyermekeket nevelő családoknak segítséget nyújtanak a szolgáltatásokhoz
és támogatásokhoz való hozzáféréshez.
4.3. Gyermekvédelem
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a
gyermek nevelésében, valamint megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával
védettséget biztosít.

A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség

megelőzését szolgálja, mely tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális,
közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek
bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul.
A gyermekvédelmi rendszer többféle ellátást nyújt a rászorulóknak.
A támogatások egyik fajtája a pénzbeli ellátás: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermektartásdíj megelőlegezése.
A támogatások másik fajtája a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások csoportja.

Ilyen a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni

ellátása, valamint a gyermekek átmeneti gondozása.
A közszolgáltatások elérhetősége
Gyermekjóléti alapellátás

Helyben

Gyermekjóléti szolgáltatás

X

Bölcsőde

X

Iskolai napközi

X
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A szolgáltatás
ellátatlan

További közszolgáltatás

Helyben

Közművelődési, kulturális szolgáltatás (kulturális
központ, könyvtár, múzeum)
Közép- és felsőfokú oktatás (szakiskola,
szakközépiskola, gimnázium, főiskola)

A szolgáltatás
ellátatlan

X
X

Szociális alap- és szakellátás

X

Gyermekvédelmi alap- és szakellátás
Egészségügyi szolgáltatás (kórház, szakrendelő,
házi-,
gyermek-,
és
fogorvosi
ellátás,
mentőállomás)

X
X

Az Önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és
működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a
gyermekek nevelésében. A gyermekjóléti alapellátások hármas célkitűzése: a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése és családban történő nevelkedésének
elősegítése.
Nagykőrös Város Önkormányzata a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ fenntartásával
biztosítja a feladatellátást. A költségvetési szerv közfeladata az Szt. 56. §-ában foglaltak
alapján személyes gondoskodás (szociális alapszolgáltatások és a szakosított ellátások),
valamint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti alapellátás. Gyermekjóléti alapellátások: a Gyvt.
40. §-ában meghatározott feladatokat ellátó család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint
járásszékhely település intézményeként a Gyvt. 40/A. §-ában meghatározott feladatokat
ellátó család- és gyermekjóléti központ működtetése; a gyermekek napközbeni ellátása
gyermekétkeztetés biztosításával a Gyvt. 43. §-ában foglalt bölcsőde működtetésével;
továbbá a Gyvt. 45. §-ában meghatározott gyermekek átmeneti gondozása ellátási
szerződés útján.
2018. szeptember 1-től a Gyvt. 40/A. § (2) ag) pontja értelmében a Nagykőrösi
Humánszolgáltató Központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek
megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt,
amelynek keretében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.
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Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési
intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény
pedagógusainak.
Az óvodai és iskolai szociális segítő a köznevelési intézménnyel együttműködve egyéni,
csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat lát el. Ennek keretében segíti
 a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez,
valamint tanulmányi

kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái

fejlesztésében,
 a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó
lehetőségei kibontakozásában,
 a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők
észlelését és feltárását,
 a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint
nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus
feloldásában,
 prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését
és
 a jelzőrendszer működését.
A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ a veszélyeztetettség megelőzésére jelzőrendszert
működtet, tagjai a köznevelési intézmények gyermekvédelmi felelősei, a védőnők, az
orvosok és a szociális ellátásban dolgozók.
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A
kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vételének
kezdeményezése a gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes
képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével
megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a
gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a Pest Megyei
Kormányhivatal Nagykőrösi Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya a
gyermeket védelembe veszi.
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek száma

2012

1484

2013

1406

2014

1341

2015

1122,5

2016

943

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A gyermekek egészségi állapotának felmérése folyamatos, a védőnői hálózaton és a
gyermekorvosokon keresztül történik.
A városban a védőnői álláshelyek száma 12 fő. A védőnők feladatai közé tartozik a
várandós anyák és a 0-18 éves korú gyermekek gondozása, valamint a tájékoztatás,
tanácsadás, az egészségmegőrzés, az optimális környezeti feltételekre vonatkozóan (helyes
táplálkozás, káros szenvedélyek megelőzése, egészséges életmód) a gyermekek megfelelő
érzelmi, értelmi fejlődésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése. A védőnők – a
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként – egészségügyi veszélyeztetettség esetén a
gyermekorvossal együttműködve gondozzák a családokat, szociális veszélyeztetettség
esetén pedig megteszik a szükséges lépéseket.
Bölcsődébe beíratott gyermekek száma
év

bölcsődék
száma

bölcsődébe beírt
gyermekek száma

Működő összes bölcsődei
férőhelyek száma

2012

1

50

60

2013

1

50

60

2014

1

50

60

2015

1

59

60

2016

1

60

60

2017

1

60

60

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Nagykőrösön minden gyermek részére biztosított a napközbeni ellátás, viszont a gyes
mellett történő munkavégzés bevezetésével, a 2018-ban jelentősen megnövekedett
igényekre tekintettel, folyamatban van a bölcsődei férőhelyek számának növelése egy új
csoport indításával.
Az óvodákban és az iskolákban elegendő férőhely áll a gyermekek rendelkezésére, családi
napközi a városban nem működik.
4.4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Nagykőrös városban teljes körű köznevelési intézménystruktúra működik az óvodáskortól
az általános iskolai tanulmányok befejezéséig:
 három óvoda,
 hat általános iskola, (ebből egy speciális tantervű),
 két középiskola,
 általános és középiskolai kollégiumi ellátás,
 alapfokú művészeti iskola,
 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, szakértői bizottsági
tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai és konduktív pedagógiai ellátás,
gyógytestnevelés, óvoda- és iskolapszichológiai ellátás.
Az intézményrendszer által biztosított a településen
 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók gyógypedagógiai ellátása,
 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók gyógypedagógiai ellátása,
 korai fejlesztés, logopédia és gyógytestnevelés ellátás.
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Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db
10

Az óvodai telephelyeinek száma
Óvodai férőhelyek száma

1005

Óvodai csoportok száma

38
5.30-17.00

Az óvodák nyitvatartási ideje

Folyamatosan
biztosított az ellátás.

A nyári óvoda-bezárás időtartama:
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Óvodai nevelés adatai

év

Óvodába beírt
gyermekek száma
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)

Óvodai gyermekcsoportok száma
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)

Óvodai
férőhelyek száma
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)

Óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

2012

887

38

1025

1

2013

832

38

1025

0

2014

809

38

1025

1

2015

802

38

1025

1

2016

784

37

1005

1

2017

823

37

1005

1

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Az óvodai ellátás Nagykőrösön 100 %-ban biztosított. A nagykőrösi kisgyermekek
nevelését szakképzett, hivatásuk iránt elkötelezett óvónők végzik. Az óvodák otthonos,
barátságos, megfelelő infrastruktúrával rendelkező épületeit folyamatosan karbantartják a
fenntartók (önkormányzat és egyház).
Az önkormányzati fenntartású Nagykőrösi Városi Óvoda három feladat-ellátási helyének
energetikai felújítása történt meg 2017-ben, az óvodai játszóterek korszerűsítése
folyamatos, a további fejlesztések pályázati források bevonásával valósíthatók meg.
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Általános iskolában tanulók száma
Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók
száma
fő

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók
száma
fő

2012

1030

1010

2040

2013

1024

1019

2043

2014

983

1024

2007

2015

966

1024

1990

2016

943

987

1930

2017

862

1020

1882

tanév

általános iskolások
száma
fő

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban
8. évfolyamot eredményesen befejezettek
száma/aránya a nappali rendszerű
oktatásban
tanév
fő

%

2012

262

100

2013

248

100

2014

253

100

2015

267

100

2016

272

100

2017

236

100

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Valamennyi óvoda és iskola kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatására, és kiemelten kezeli a tehetséggondozást.
Az alapfokú nevelés, oktatás infrastrukturális feltételei megfelelőek, az intézmények
presztízsében mutatkoznak bizonyos különbségek. Az egyes óvodák és általános iskolák
igyekeznek speciális kínálattal vonzani a családokat.
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4.5. Középiskolások közösségi szolgálata
Az Nkt. 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a 2016. január 1-je után megkezdett
vizsgák esetében – az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi
szolgálat elvégzésének igazolása. Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a
tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi
érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység, és annak pedagógiai feldolgozása.
A tanulók közösségi szolgálatának teljesítésével és dokumentálásával összefüggő feladatok
ellátása a középiskolák feladata.
Nagykőrös

Város

Önkormányzata

az

Arany

János

Református

Gimnázium,

Szakgimnázium és Kollégium fenntartójával az iskola tanulói részére előírt ötven óra
közösségi szolgálati kötelezettség teljesítésére együttműködési megállapodást kötött.
Nagykőrös

Város

Önkormányzata

a

középiskolások

közösségi

tevékenységének

folytatásához a lehetőségek széles palettáját nyújtja: a fenntartásában működő Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatal, Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ, Nagykőrösi Szolgáltató
Központ, Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ vezetőivel történt egyeztetés alapján
valamennyi költségvetési szerv fogadókész, és a tevékenység folytatásához szükséges
feltételeket biztosítja.
4.6. Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben a település lakói részére települési támogatás és rendkívüli települési
támogatás kerül megállapításra, amennyiben a család életében olyan élethelyzet áll fenn,
amely azonnali segítségnyújtást kíván.
4.7. Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A gyermekek is igénybe tudják venni a városban működő sport- és szabadidős
szolgáltatásokat. Az óvodák és iskolák, valamint a különböző egyesületek a
sporttevékenységek széles választékát kínálják. Sok gyermek sportol városunkban
rendszeresen, nagyon népszerű a labdarúgás, a karate, a torna, a kosárlabda, a tenisz,
asztalitenisz, a lovaglás, illetve a táncoktatás. A különböző sportversenyeken,
diákolimpiákon a nagykőrösi általános és középiskolás diákok elismerésre méltó
eredményeket érnek el.
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4.8. Gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekek egészséges testi fejlődése szempontjából fontos az egészséges és rendszeres
táplálkozás. Az Önkormányzat számára kiemelten fontos feladat, hogy folyamatosan
biztosítsa a rászoruló családok gyermekeinek mennyiségi és minőségi szempontból
megfelelő színvonalú étkezését a tanév során és a szünidőben is.
A Gyvt. által szabályozott ingyenes, illetve 50%-os étkezési térítési díj kedvezmény
minden jogosult gyermek részére biztosított.
Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek
térítésmentesen álljanak rendelkezésre.
4.9. Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
a szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők
észrevételei
Önkormányzati adat nem áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy hátrányos
megkülönböztetés ért volna valakit. A településen dolgozó szakemberek arra törekednek,
hogy ne érjen senkit hátrány neme, bőrszíne vagy fogyatékossága miatt.
4.10. Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az
ellátórendszerek keretein belül
Nagykőrös Város Önkormányzat a hatályos jogszabályi előírásokon túl az alábbiakban
részletezett

kedvezmények,

támogatások,

szolgáltatások

nyújtásáról

döntött

a

közneveléssel, kultúrával, szabadidős tevékenységgel, gyermekvállalással kapcsolatban.
4.10.1. A nagykőrösi fiatalok tehetséggondozását kiszélesítő ösztöndíj (7-13.
évfolyamos tanulók)
Az ösztöndíjpályázatot az önkormányzat évente hirdeti meg. Az ösztöndíjra az a
nagykőrösi állandó lakóhellyel rendelkező tanuló pályázhat, akinek a magatartása és
szorgalma példás vagy jó, és a pályázat benyújtását megelőző tanévben tanulmányi,
szakmai vagy egyéb versenyeken való eredményes részvétel..
4.10.2. Bursa Hungarica felsőoktatási,
felsőoktatásban részt vevő hallgatók)

önkormányzati

ösztöndíjpályázat

(a

Erre a célra Nagykőrös Város Önkormányzata évek óta jelentős keretet különít el a
költségvetésében, és évente kiírja a pályázatot.
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4.10.3. Jó tanuló, jó sportoló pályázat (1-13. évfolyamos tanulók)
Nagykőrös Város Önkormányzata évente írja ki a tehetséggondozás, az ifjúság
eredményesebb tanulásra és magasabb szintű sportolásra ösztönzése, az egészséges
életmódra nevelés, a szorgalmas és igyekvő diákok munkájának figyelemmel kísérése,
valamint a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése céljából. A pályázati kiírás szerint
3-3 diák részesülhet arany, ezüst, illetve bronz fokozatú díjban, melynek jutalma nyári
táborozási támogatás és könyvutalvány.
4.10.4. Kiváló diákok polgármesteri fogadása
Az egyéni és csoportban kimagasló tanulmányi és sport teljesítményt elért nagykőrösi
általános és középiskolás diákok minden tanév végén az ünnepélyes keretek között
megrendezésre kerülő Polgármesteri fogadáson elismerő oklevelet vehetnek át.
4.10.5. Kulturális és szabadidős tevékenységek
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési rendeletében évente
kulturális célfeladatra különít el meghatározott mértékű előirányzatot. A támogatás
elsősorban kulturális és szórakoztató nagyrendezvényekre igényelhető.
A nyári szünidőben szervezett szabadidős foglalkozások, táborok igen gazdag kínálatából
válogathattak a szülők, gyermekek évek óta (erdei, lovas-, múzeumi, egyházi, mesekuckó,
hagyományőrző, életmód, különböző sport- és tánctábor, stb.). A Nagykőrösi
Humánszolgáltató Központ által szervezett immár hagyományos nyári prevenciós tábor a
tanulókat színes, változatos programokkal fogadja négy héten át. Nagykőrös Város
Önkormányzata Balatonakaliban fenntartott és működtetett nyári táborát 4 turnusban
vehetik igénybe a kőrösi gyermekek.
4.10.7. Sporttámogatás
Nagykőrös Város Önkormányzata lehetőségeinek megfelelően támogatja a városi
sporttevékenységet, sporttal foglalkozó helyi szervezeteket, valamint sporttevékenységet
is végző

költségvetési szerveit. Az önkormányzat támogatás nyújt csapat- és egyéni

sportágakra, városi sportrendezvényekre, utánpótlás nevelésre, speciális sportcélú
tevékenységekre (pl: modellezés, fogyatékkal élők sporttevékenysége), sporteszközök
beszerzésére és diáksport tevékenységre.
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4.10.8. Gyermekeseknek járó kedvezmények, juttatások
A minden évben megrendezett nagykőrösi újszülöttek város polgárává fogadása
ünnepségen a családok részére az Önkormányzat emléktárgyat és vásárlásra jogosító
utalványt ajándékoz.
4.11. Következtetések:

problémák

beazonosítása,

fejlesztési

lehetőségek

meghatározása
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során a településen
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az ingerszegény környezetben élő gyermekek
hátrányos helyzetben vannak társaikhoz képest
az iskolai tanulmányok megkezdésekor.

A családok részére szabadidős programok
szervezése.

A nehéz anyagi körülmények között élő
gyermekek napi egyszeri étkeztetése a
szünidőkben nem megoldott.

Gyermekétkeztetés nyújtása minden
szünidőben.

A középiskolás diákok 50 órás közösségi
szolgálatának teljesítése.

Együttműködés a középiskolákkal,
fogadóintézmények biztosítása.

Az óvodák folyamatos felújításra, az óvodai
játszóterek korszerűsítésre szorulnak.

Pályázati források bevonásával a szükséges
felújítások, fejlesztések megvalósítása.

5. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Nagykőrös Város Önkormányzatának az idősekről való gondoskodás ugyanolyan fontos
feladata, mint a felnövekvő generáció boldogulásának megteremtése.
Nagykőrösön több mint tíz nyugdíjas szervezet fogja össze a közösségre vágyókat.
Programjaikkal bekapcsolódnak a város kulturális és társadalmi életébe is. A helyi
rendezvényeknek

rendszeres

látogatói,

sőt

alkalmanként

tevőleges

szereplői.

Véleményükkel hozzájárulnak településünk fejlődéséhez, a korosztályukat érintő témák
kedvező alakulásához, de segítséget nyújtanak segítséget környezetünk rendbetételéhez,
szépítéséhez is. Az összejöveteleikhez a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
kezelésében lévő Civilház megfelelő helyszínt biztosít.
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A Képviselő-testület, az Országgyűlés által 2009 őszén elfogadott Idősügyi Nemzeti
Stratégiával összhangban elfogadta a Nagykőrös Város Önkormányzat Idősügyi
Stratégiáját.
A Stratégia célkitűzései:
 szemléletformálás, az idősödés pozitív felfogásának érvényesítése,
 felkészítés az egészségtudatos életmódra,
 az élethosszig tartó tanulás lehetőségének feltárása,
 a helyi közéletben való szerepvállalás ösztönzése, tapasztalat-átadás,
 érdekvédelmük szervezett fejlesztése, Idősügyi Tanács létrehozása,
 megélhetési gondjaik enyhítése, helyi méltányossági intézkedések,
 együttműködés kialakítása idősbarát szervezetekkel, összefogás az idősekért,
 az Idősek Világnapja méltó megünneplése.
Az idősügyi szervezetek és az önkormányzat közötti kapcsolat erősítésére, koordinálására
idősügyi referens került felkérésre a nyugdíjasok közül.
2010. május 4-én megalakult az Idősügyi Tanács a nyugdíjas szervezetek küldötteiből,
elnöke a mindenkori polgármester, titkára az idősügyi referens lett.
Legfontosabb célkitűzéseik:
 az érdekvédelmi jellegű kérdések problémák összegyűjtése, intézkedések
kezdeményezése,
 az időskorúakat érintő témákban képviselet ellátása,
 a korosztályt érintő helyi döntések előkészítő szakaszában véleményezés,
javaslattétel,
 a helyi „szociális védőháló” szolgáltatásainak ismertté tétele, fejlesztése
 együttműködés, összefogás az idősekért, más szervezetekkel,
 kapcsolat a megyei Idősügyi Tanáccsal, bekapcsolódása az országos hálózatba.
Nagykőrös Város Önkormányzata megbecsüli az időseket és felelősséget érez azért, hogy
az idősbarát, a kor előrehaladtával megjelenő sajátosságokat figyelembe vevő szemlélet, az
egyes döntések meghozatalánál, beruházások kivitelezésénél jelen legyen.
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Budapesten

2013.

június

17-én

14

önkormányzat,

köztük

Nagykőrös

Város

Önkormányzata is aláírta a Magyarországi Önkormányzatok Együttműködési Keretmegállapodását a helyi és országos szintű idősügyi helyzet javításáért.
Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma

év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma

Nyugdíjban,
ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban
részesülő nők száma

Összes
nyugdíjas

2012

2741

4307

7048

2013

2629

4233

6862

2014

2523

4118

6641

2015

2422

4045

6467

2016

2408

4005

6413

Forrás: TeIR, KSH Tstar

5.1. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi
élet gyakorlásához való hozzáférés, valamint az időseket, az életkorral járó sajátos
igények kielégítését célzó programok.
Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ
a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi
magatartástól. A család fiatalabb tagjainak gyakran kevés az ideje a velük való törődésre.
A fentiek miatt megnőtt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény.
Az Idősügyi Tanács elnöke javaslata alapján a közösségi és önkéntes munka szervezése és
az időskorúak biztonságérzetének fokozása folyamatosan szükséges. A Szociális
Kerekasztal jelzése alapján az egyedül élő idősek emberek egy részénél pszichés
problémák is jelentkeznek.
A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az
egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások a város minden
állampolgára részére biztosítottak, egy részük kifejezetten az időskorúakat célozza.
Az idősellátást és a szociális gondoskodást a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
biztosítja az alábbiak szerint:
 Szociális étkeztetés
 Házi segítségnyújtás
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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 Családsegítés
 Támogató szolgáltatás
 Idősek nappali ellátása
 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében
 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (idősek otthona)
 Időskorúak átmeneti ellátása (időskorúak gondozóháza)
Nappali ellátás keretén belül az Idősek klubja az ellátást igénybe vevők részére szociális,
egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatásokat
nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, biztosítja igény
szerint a napi egyszeri meleg étkezést, szükség szerint megszervezi az egészségügyi
alapellátást, segíti a szakellátásokhoz való hozzájutást, a hivatalos ügyek intézését,
életvezetést, életvitelre vonatkozó tanácsadást nyújt.
5.2. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Egyedül élők, ezen belül is a nők aránya
magas. (5. old. Állandó népesség)

A rászoruló egyedül élő idősek anyagi és
mentális segítése. Közösségi és önkéntes
szolgálatok szervezése. Elsősorban nőket
célzó közösségi programok szervezése.

Az időskorúak biztonságérzetének
(közbiztonság és közlekedés biztonság)
fenntartására, fokozására folyamatosan
szükség van.

Figyelemfelkeltő előadások szervezése,
tájékoztató anyagok közzététele a
rendőrség és a helyi média bevonásával.
Prevenciós programok az áldozattá válás
megelőzésére.

A morbiditási statisztikák rangsorában - a
daganatok, keringési zavarok, szív- és
érrendszeri megbetegedések, ízületi
problémák - mellett a pszichés problémák
leggyakrabban előforduló betegségek.

Prevenciós szemlélet erősítése, az
egészségtudatos magatartás fejlesztése,
szűrővizsgálatok népszerűsítése.

6. A nők helyzete, esélyegyenlősége
A nők és a férfiak közötti egyenlőség a közösségi jog egyik alapelve. Az Európai Unió
nem kizárólag a nőkkel szembeni megkülönböztetést, hanem a nemek közötti
diszkriminációt tiltja. Az Európai Unió és a tagállamok erőfeszítései ellenére a nemek
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közötti esélyegyenlőség még ma sem megoldott. A nők közéleti szerepének növelésére
számos tagállamban a pozitív diszkrimináció eszközét használják.
A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
 a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények,
 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya,
 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való távolmaradás miatt.
Nagykőrösön a közszférában – közoktatás és felsőoktatás, közigazgatás, közművelődés,
szociális és egészségügyi ellátás – és a kereskedelemben történő foglalkoztatásban
lényeges magasabb a nők aránya, mint a férfiaké.
A település összlakosságát tekintve megállapítható, hogy a többséget (52 %) a nők
alkotják. Az országos demográfiai trendekkel teljesen azonos tendencia, hogy a
„nőtöbblet” főként az idősebb korosztályokra jellemző. A 65 éven felüliek csoportját
tekintve minden második férfira két nő jut. Oka elsősorban a nők magasabb átlagéletkora.
6.1. Családtervezés, anya- és gyermekgondozás
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás elsősorban a védőnői hálózat szakmai
munkájában jelenik meg. A védőnők fokozott figyelmet fordítanak a szociálisan nehéz
helyzetben lévő édesanyákra. A leendő szülők részére a gyermekgondozáshoz
elengedhetetlenül szükséges ismeretek átadása már a terhesség időszakában megkezdődik,
beszélgetések és családlátogatások keretében történik.
A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ dolgozói segítséget nyújtanak abban, hogy a
szociálisan nehéz helyzetben lévő, leendő szülők a lehető legteljesebb ismeretekkel
rendelkezzenek a családi- és a szociális ellátórendszer működéséről.
6.2. A nők szerepe a helyi közéletben
Nagykőrös Város Önkormányzata törekszik arra, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi
szerepvállalásban a nők szerepének erősítésére.
A települési képviselők között a nők száma kettő (20 %), a szakbizottságokban lényegesen
magasabb az arányuk.
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6.3. A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A nők közül különösen hátrányosan érintett csoportokat alkotnak a roma nők, a
kisgyermeket nevelők, a sokgyermekes, illetve a gyermeküket egyedül nevelő édesanyák,
valamint a 45 feletti nők. További probléma, hogy a munkaerő-piacról kikerülő, és otthon
maradó nők sokszor magányosak, így felléphetnek pszichés problémák is.
Az Önkormányzat ösztönözi olyan közösségi programok megvalósítását, amelyeket a
munkaerő-piacról kiszoruló, vagy ott meg sem jelenő nők is igénybe vehetnek.
A tartalmas szabadidő eltöltése megteremtésével párhuzamosan fontos feladat a nők
munkavállalási esélyeinek javítása.
6.4. Következtetések:

problémák

beazonosítása,

fejlesztési

lehetőségek

meghatározása
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A munkanélküliség mértéke a nők
körében magasabb

Korszerű ismeretek megszerzésére
lehetőséget adó, a nők munkaerő-piaci
lehetőségeit növelő tanfolyamok,
programok szervezése.

A gyed-ről való visszatérés a gyermek
elhelyezése miatt problémás lehet

Továbbra is működtetni kell az eddigi
intézményeket, valamint a lakossági
igényekre figyelemmel szükség esetén
bővíteni a férőhelyeket.

Az otthon maradó édesanya, valamint az
egyedül álló nők elmagányosodása a
mentális problémákhoz vezethet.

Szabadidős programok, családbarát
rendezvények szervezése.

7.

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény értelmében fogyatékos személy az a személy, aki tartósan vagy véglegesen
olyan érzékszervi kommunikációs, fizikai, értelmi, pszicho-szociális károsodással, illetve
ezek bármilyen halmozódásával él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős
akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt
korlátolja vagy gátolja.
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A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó
Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1. cikke szerint
fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy
érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott
személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.
A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot
alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat
számtalan tényező hátráltatja. Közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő
esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás, a szociális és
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet,
valamint a sport és a szórakozás területén is.
A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű
nyugdíj, járadék, segély. Egyes esetekben az iskolai végzettségük elmarad az egészséges
társaikétól, ami tovább rontja megélhetési esélyeiket. A tartós egészségügyi problémákkal,
illetve fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatárolódtak.
A településen fogyatékkal élők a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központban hozzáférnek a
megszervezett szociális alapellátásokhoz, nappali ellátásokhoz igényük szerint. Részükről
a mobilitást segítő támogató szolgálat igénybevételével élnek legtöbben, 2012-ben
összesen 52 fő. Az értelmi fogyatékosok napközi otthonában 25, időskorúak nappali
ellátásában további 5 egyéb fogyatékkal élő személy számára nyújtanak szolgáltatást.
A fogyatékkal élők számára – intézményi jogviszony mellett – jövedelemszerző és
nyugellátásra irányuló jogviszonyszerző szociális foglalkoztatást működtetnek szociális
foglalkoztatás (11 fő ellátott) és fejlesztő felkészítő foglalkoztatás (17 fő ellátott)
keretében. Az ellátottak 87 %-a jut ily módon munkafoglalkoztatáshoz.
A városban működik a tartós elhelyezést biztosító állami fenntartású idősek otthona, a Pest
Megyei Kőris Egyesített Szociális Intézmény a telephelyein fogyatékkal élő személyek
ellátását is végzi.
7.1. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi
élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
Az

önkormányzat

tulajdonában

álló

közintézmények

és

közterületek,

járdák

akadálymentesítettségének biztosítása jogszabályban előírt kötelezettség, amelynek
betartatása az építésügyi hatóság feladata.
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Településünkön a közszolgáltatást nyújtó intézmények többségében az akadálymentesítés
megoldott, illetve tervezett, a megfelelő pályázati lehetőségek függvényében történik.

Akadálymentesítettség

Lift

Hangos tájékoztatás
Indukciós hurok
MozgáskorláVakvezető
Tapintható
tozottak
Rámpa
sáv
információ
részére mosdó
Jelnyelvi segítség
Egyéb

alapfok

nem

nem

nem

igen

nem

középfok

nem

nem

nem

igen

nem

felsőfok

nem

nem

nem

igen

nem

fekvőbeteg
ellátás

igen

igen

igen

igen

járóbeteg
szakellátás

igen

nem

igen

igen

szociális
alapellátás
intézmények

nem

nem

részben

igen

közművelődési intézmény

nem

nem

részben

igen

önkormányzati,
közigazgatási intézmény

részben

nem

nem

igen

köznevelési
intézmények
egészségügyi
intézmények

nem
nem
nem
részben
nem

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

beazonosított problémák

Fogyatékkal élő személyek foglalkoztatási Fogyatékkal élő személyek foglalkoztatási
lehetőségeiről nincsenek pontos számadatok lehetőségeinek helyi felmérése, hogy a
a városra vonatkozóan.
kapott adatok alapján a legmegfelelőbb
lépéseket tehesse meg az önkormányzat a
foglalkoztatás, a társadalmi elfogadás és
befogadás terén.
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Közszolgáltatásokhoz,
kulturális
és
sportprogramokhoz
való
hozzáférés
lehetőségei, az akadálymentes környezet
aránya nem 100 %-os.

Fizikai környezetben található akadályok
megszüntetése,
információs
és
kommunikációs akadályok megszüntetése.
Pénzforrások
felkutatása,
pályázatok
figyelése
az
akadálymentesítés
folytatásához.

Az
egészségügyi
prevenciós A
fogyatékkal
élők
egészségügyi
szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a szűrővizsgálatokon történő minél nagyobb
mozgásukban erősen korlátozott személyek számú részvételének segítése.
kevésbé veszik igénybe. Szükséges a
támogatásuk a szűrőprogramokra történő
eljutásuk (eljuttatásuk) terén.
8.

Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit
szereplők társadalmi felelősségvállalása

Nagykőrös Város Önkormányzata Szociális Kerekasztalt működtet, az idősekkel
kapcsolatos döntéseket pedig az Idősügyi Tanács véleményezi.
A református és római katolikus egyház fontos szerepet tölt be Nagykőrösön,
programjaikkal, jótékonysági munkájukkal példaértékű tevékenységet végeznek.
A helyi vállalkozók és cégtulajdonosok támogatják a különböző rendezvényeket
szolgáltatással és anyagiakkal egyaránt. A rendezvények mindenki számára elérhetők,
tehát a hátrányos helyzetűek számára is, így a for-profit szervezetek is részt vállalnak az
esélyegyenlőség biztosításában.
Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata munkáját a törvényi előírásoknak
megfelelően a hivatali apparátus segíti, többek között az előterjesztések és jegyzőkönyvek
készítését, a pénzügyi előírások és a törvényi változások figyelembe vételének teljesítését.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei
1.1. A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

Romák,
illetve
mélyszegénységben élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek
meghatározása

Szegénység oka és következménye az
évek óta tartó munkanélküliség.

Folyamatos kapcsolattartás a Pest
Megyei Kormányhivatal Ceglédi
Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályával.
A Nagykőrösi Humánszolgáltató
Központ segítségnyújtása
önéletrajzírásokban,
munkalehetőségek felkutatásában.

A digitális írástudás hiánya
A Szabó Károly Városi
akadályozza a munkaerőpiacon történő Könyvtárban az internetezés
elhelyezkedést.
tájékoztatással, tanácsadással,
valamint internetes tanfolyammal
történő segítése.
Iskolai végzettség, szakképzettség
hiánya akadályozza a munkanélküliek
munkaerő-piacon történő
elhelyezkedést.

Felnőttképzések, tanfolyamok
szervezése.

Hivatalos ügyek intézésének
nehézségei az alacsony képzettséggel
rendelkezők körében.

Tanácsadás a Nagykőrösi
Humánszolgáltató Központban és
a Nagykőrösi Polgármesteri
Hivatalban.
A Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya helyben
történő ügyfélfogadásának
biztosítása.
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Következtetések
Célcsoport

Gyermekek

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek
meghatározása

Az ingerszegény környezetben élő
gyermekek hátrányos helyzetben
vannak társaikhoz képest az iskolai
tanulmányok megkezdésekor.

A családok részére szabadidős
programok szervezése.

A nehéz anyagi körülmények között
élő gyermekek napi egyszeri
étkeztetése a szünidőkben nem
megoldott.

Gyermekétkeztetés nyújtása
minden szünidőben.

A középiskolás diákok 50 órás
közösségi szolgálatának teljesítése.

Együttműködés a középiskolákkal,
fogadóintézmények biztosítása.

Az óvodák folyamatos felújításra, az
óvodai játszóterek korszerűsítésre
szorulnak

Pályázati források bevonásával a
szükséges beruházások
megvalósítása.

Következtetések
Célcsoport

Idősek

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek
meghatározása

Egyedül élők, ezen belül is a nők
aránya magas.

A rászoruló egyedül élő idősek
anyagi és mentális segítése.
Közösségi és önkéntes szolgálatok
szervezése. Elsősorban nőket
célzó közösségi programok
szervezése.

Az időskorúak biztonságérzetének
(közbiztonság és közlekedés
biztonság) fenntartására, fokozására
folyamatosan szükség van.

Figyelemfelkeltő előadások
szervezése, tájékoztató anyagok
közzététele a rendőrség és a helyi
média bevonásával. Prevenciós
programok az áldozattá válás
megelőzésére.

A morbiditási statisztikák rangsorában
- a daganatok, keringési zavarok, szívés érrendszeri megbetegedések, ízületi
problémák mellett - a pszichés
problémák a leggyakrabban előforduló
betegségek.

Prevenciós szemlélet erősítése, az
egészségtudatos magatartás
fejlesztése, szűrővizsgálatok
népszerűsítése.

64

Következtetések
Célcsoport

Nők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
A munkanélküliség mértéke a nők
körében magasabb

A gyed-ről való visszatérés a gyermek
elhelyezése miatt problémás lehet

Az otthon maradó édesanya, valamint
az egyedül álló nők elmagányosodása
a mentális problémákhoz vezethet.

fejlesztési lehetőségek
meghatározása
Korszerű ismeretek megszerzésére
lehetőséget adó, a nők munkaerőpiaci lehetőségeit növelő
tanfolyamok, programok
szervezése.
Továbbra is működtetni kell az
eddigi intézményeket, valamint a
lakossági igényekre figyelemmel
szükség esetén bővíteni a
férőhelyeket.
Szabadidős programok,
családbarát rendezvények
szervezése.

Következtetések
Célcsoport

Fogyatékkal
élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Fogyatékkal élő személyek
foglalkoztatási lehetőségeiről
nincsenek pontos számadatok a
városra vonatkozóan.

fejlesztési lehetőségek
meghatározása
Fogyatékkal élő személyek
foglalkoztatási lehetőségeinek
helyi felmérése, hogy a kapott
adatok alapján a legmegfelelőbb
lépéseket tehesse meg az
önkormányzat a foglalkoztatás, a
társadalmi elfogadás és befogadás
terén.

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és
sportprogramokhoz való hozzáférés
lehetőségei, az akadálymentes
környezet aránya nem 100 %-os.

Fizikai környezetben található
akadályok megszüntetése,
információs és kommunikációs
akadályok megszüntetése.
Pénzforrások felkutatása,
pályázatok figyelése az
akadálymentesítés folytatásához.

Az egészségügyi prevenciós
szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat
a mozgásukban erősen korlátozott
személyek kevésbé veszik igénybe.
Szükséges a támogatásuk a
szűrőprogramokra történő eljutásuk
(eljuttatásuk) terén.
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A fogyatékkal élők egészségügyi
szűrővizsgálatokon történő minél
nagyobb számú részvételének
segítése.

1.2. A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Munkavállalási lehetőségek segítése
(Álláskeresés koordinálása,
közfoglalkoztatás)
Digitális írástudás (internetes
tájékozódás segítése)

Romák,
illetve
Programokkal a foglalkozástatásért
mélyszegénységben élők
Állásbörze
Tanácsadás, tájékoztatás (Hivatalos
ügyek intézésének nehézségei)

Célcsoport

Gyermekek

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
A családi szabadidős programok,
játszóházak
A gyermekétkeztetés folyamatos
biztosítása a szünidőkben is.
Közösségi és önkéntes munka
Az óvodai infrastruktúra fejlesztése

Célcsoport

Idősek

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Közösségi és önkéntes munka
Elsősorban nőket célzó közösségi
programok szervezése
Prevenciós program az áldozattá válás
megelőzésére

Egészségtudatosan az egészségért
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Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Nagykőrös Város Önkormányzata
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
Nagykőrös Város Önkormányzata
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
Nagykőrös Város Önkormányzata
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
Nagykőrös Város Önkormányzata
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
Nagykőrös Város Önkormányzata
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
Nagykőrösi Szolgáltató Központ
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
Nagykőrös Város Önkormányzata
Önkormányzat intézményei
Középiskolák
Nagykőrös Város Önkormányzata
Nagykőrösi Szolgáltató Központ
Nagykőrösi Városi Óvoda

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Nagykőrös Város Önkormányzata
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
Szociális Kerekasztal
Egyházak
Középiskolák
Nagykőrös Város Önkormányzata
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
Nagykőrösi Rendőrkapitányság
Nagykőrös Város Önkormányzata
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és
Rendelőintézet

Célcsoport

Nők

Célcsoport

Fogyatékkal
élők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Programokkal a foglalkozástatásért
Működtetni kell az eddigi
intézményeket figyelemmel a
lakossági igényekre, szükség esetén
férőhelybővítés.
Szabadidős programok, családbarát
rendezvények
Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Fogyatékkal élő személyek
foglalkoztatási lehetőségei.
Rendezvények akadálymentesen

Egészségtudatosan az egészségért

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
Nagykőrös Város Önkormányzata
Önkormányzat intézményei
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Nagykőrös Város Önkormányzata
Fogyatékkal élőkkel foglalkozó civilszervezetek
Nagykőrös Város Önkormányzata
Önkormányzat intézményei
Nagykőrös Város Önkormányzata
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és
Rendelőintézet

1.3. Jövőképünk
Cél, hogy Nagykőrös olyan település legyen, ahol érvényesül az elsődleges alapelv, mely
szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció
vagy hátrányos megkülönböztetés Nagykőrös városban senkit ne érjen sem faj, szín, nem,
nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerint.
Nagykőrös Város Önkormányzat

Esélyegyenlőségi Programjának célja a helyi

viszonyokhoz igazodó, a hátrányos helyzetben élő nagykőrösi állampolgárokat segítő,
támogató feladatok rendszerezése, ütemezése az eddig jól bevált hagyományok
megerősítésével, megtartásával. Ezen belül:
 Az összetartó, szolidáris társadalom erősítése, a hátrányos megkülönböztetés
megszüntetése, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos
helyzetű csoportok számára.
 A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás, valamint az
önkormányzat intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való egyenlő
hozzáférés biztosítása.
 A foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési
célok összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
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 Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése.
 A hátrányos helyzetű egyének és csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása a
társadalmi folyamatokban, a már eddig jól bevált hagyományok megerősítése,
megtartása, valamint szükség esetén új támogató szolgáltatások bevezetése, melyek
csökkentik a meglévő hátrányokat, hozzájárulnak a nagykőrösi állampolgárok
életminőségének javításához.
 A diszkriminációmentesség és szegregációmentesség biztosításával a társadalmi
integráció támogatása.
 A munkanélküliek közül minél többen váljanak munkából élő, családjuk eltartására
és a közterhek viselésére alkalmas polgárokká.
 Nagykőrösön


a munkanélküliek és szegénységben élők száma csökkenjen, a város továbbra
se tartozzon a mélyszegénység által sújtott települések közé.



kiemelt feladat az idősek megbecsülése és biztonságának erősítése.



a gyermekvállalás és gyermeknevelés egyetlen család számára se jelentsen
szegénységi kockázatot.



különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre, emberségünk mércéje a
velük való törődés.

1.4. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének összegző táblázata a Helyi
Esélyegyenlőségi Program mellékletét képezi.

2.

Megvalósítás

2.1. A megvalósítás előkészítése
Nagykőrös Város Önkormányzata az alábbiakkal kívánja biztosítani, hogy az HEP IT-ben
vállalt feladatok a településen maradéktalanul megvalósuljanak:
Nagykőrös Város Önkormányzata 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.
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Nagykőrös Város Önkormányzata 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.
Nagykőrös Város Önkormányzata kéri, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi
Program Intézkedési Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról
készítsenek intézményi szintű ütemterveket.
Nagykőrös Város Önkormányzata 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.
Szociális Kerekasztal
Gyermekek, nők,
fogyatékkal élők,
idősek
esélyegyenlősége

HEP Fórum
Idősügyi Tanács
Idősek
esélyegyenlősége

tagjai:
szervezetek
kapcsolattartói,
önkormányzat
képviselője

Nagykőrös Város
Roma Nemzetiségi
Önkormányzata
Romák/mélyszegénységben élők
esélyegyenlősége

Nagykőrösi Ifjúsági
Tanács
Gyerekek
esélyegyenlősége

2.2. A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a létrehozásra
kerülő HEP Fórum feladata:
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 az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének
nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselőtestületének 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
képviselő-testületi döntésre,
 az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása,
 a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása.
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 munkacsoportokat hozhat létre.

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre
a terület szakembereinek részvételével tematikus munkacsoportok alakíthatók ki 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.

3.

Monitoring és visszacsatolás

Nagykőrös Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja fontos szerepet tölt be a
program megvalósulásának nyomon követése. Ennek eszközei:
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 Az eredményesség értékelése, ellenőrzése kétévente történik. Az értékelés
eredményeinek nyilvánossá tétele kapcsán a személyes adatok védelmének
biztosítására kiemelkedő figyelmet kell fordítani.
 Minden elérhető eszköz és helyi médium bevonása (honlap, tájékoztató
kiadványok, rendezvények, lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai
és társadalmi környezet kialakítása érdekében.
 A kétévenkénti értékeléskor feltárt hiányosságok felszámolására intézkedési terv
készül, amelyben meghatározásra kerülnek a célkitűzések, tevékenységek,
felelősök, határidők, sikerkritériumok.

4.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánossága

4.1. A helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek bevonásának eszközei és eljárásai a
helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
A helyzetelemzés a városban működő a szociális és egészségügyi, köznevelési,
közművelődési intézmények, szervezetek beszámolója, adatszolgáltatása, dokumentumai
alapján készült.
A helyzetelemzés a célcsoportokra irányuló problémák feltárására irányult.
4.2. A szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagykőrös Város Önkormányzat honlapján
(www.nagykoros.hu) közzétételre kerül, valamint a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Irodáján nyomtatott formában megtekinthető, biztosítva a dokumentum
nyilvánosságát és véleményezését.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására a HEP Fórum évente tájékoztatja 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 az általa végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit a személyes
adatok védelmének biztosítása mellett nyilvánosságra hozza.
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5.

Kötelezettségek és felelősség

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért Nagykőrös Város Önkormányzat
polgármestere felel.
Nagykőrös Város Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak
végrehajtásának ellenőrzése a létrehozza a HEP Fórumot. 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,
 a HEP Fórum összehívása és működtetése.
Nagykőrös Város Önkormányzata, a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal tisztségviselői és
az önkormányzati 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 a rendelkezésre álló esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő programokon részt vegyenek,
 ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában,
 az esélyegyenlőség sérülését hivatalosan jelezzék.

6.

Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a kétévente előírt felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP Intézkedési
Tervben (HEP IT) 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 képviselő-testületének a szükséges
intézkedésekre.
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Záradék:
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2018. (XI. 29.) önkormányzati
határozatával Nagykőrös Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját
elfogadta.

Melléklet
Nagykőrös Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve
(HEP IT) Összegző táblázat
Függelék
Statisztikai táblák
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Melléklet
Nagykőrös Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Összegző táblázat
A
Az intézkedés
Ssz
címe, megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

C
Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Munkavállalási
Szegénység oka és
1.
lehetőségek
következménye az évek óta
Közfoglalkoztatás
segítése
tartó munkanélküliség.
fenntartása,
(Álláskeresés
működtetése
koordinálása, a
közfoglalkoztatás
működtetése.)

2.

Digitális írástudás
(internetes
tájékozódás
segítése)

A digitális írástudás hiánya
akadályozza a
munkaerőpiacon történő
tájékozódást, az
elhelyezkedést.

3.

Programokkal a
Iskolai végzettség, piacképes
foglalkozástatásért szakképzettség hiánya
akadályozza a
munkanélküliek munkaerőpiacon történő
elhelyezkedést.

Digitális írástudás.

Javul a munkába
állás esélye

E
Az intézkedés tartalma

Folyamatos kapcsolattartás a Pest
Megyei Kormányhivatal Ceglédi
Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályával.
A Nagykőrösi Humánszolgáltató
Központ segítségnyújtása
önéletrajzírásokban,
munkalehetőségek felkutatásában.
Álláskeresés segítése, koordinálása,
tájékoztatás.
A közfoglalkoztatás működtetése a
lehetőségek maximális kihasználása.
A Szabó Károly Városi
Könyvtárban az internetezés
tájékoztatással, tanácsadással
történő segítése, valamint
számítógépes tanfolyam szervezése.
Felnőttképzések, tanfolyamok
szervezése.

F
Az intézkedés
felelőse

Nagykőrös Város
Önkormányzata
Nagykőrösi
Humánszolgáltató
Központ
PMK Ceglédi
Járási Hivatal
Foglalkoztatási
Osztálya

Nagykőrös Város
Önkormányzata
Nagykőrösi Arany
János Kulturális
Központ
Nagykőrös Város
Önkormányzat
Nagykőrösi Arany
János Kulturális
Központ

G
Az intézkedés
megvalósításának
határideje

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Résztvevők,
közfoglalkoztatás kiközvetítettek
száma
folyamatos

Humán
Folyamatos
erőforrás
tevékenységgel
Pályázati
biztosítható
forrás
Nyilvántartások, Önkormányzati
forrás
beszámolók

folyamatos

Tájékoztatást
kérők és
tanfolyamon
résztvevők
száma.

Humán
erőforrás

Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

Pályázati
lehetőségek és az
önkormányzat
rendelkezésére
álló erőforrások
függvényében

A programokon
résztvevők,
képzést
eredményesen
befejezők és a
munkába állók
száma

Humán
erőforrás
Pályázati és
önkormányzati
forrás

Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

folyamatos

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Ssz

Az intézkedés
címe, megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

4.

Állásbörze

Munkanélküliek nehezen
találnak állást.

Elhelyezkedés az
elsődleges
munkaerőpiacon.

Állásbörze évente 2 alkalommal
A Szabó Károly Városi
Könyvtárban az internetezés
segítése.

5.

Tanácsadás,
tájékoztatás

Hivatalos ügyek intézésének
nehézségei az alacsony
képzettséggel rendelkezők
körében.

Megfelelő
tájékoztatás.

Tanácsadás a Nagykőrösi
Humánszolgáltató Központban és a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban.
A Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya helyben
történő ügyfélfogadásának
biztosítása.

Az ingerszegény környezetben
élő gyermekek hátrányos
helyzetben vannak társaikhoz
képest az iskolai tanulmányok
megkezdésekor.

A családi
szabadidős
programok,
játszóházak
megrendezése.

A családok részére szabadidős
programok, játszóházak szervezése

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az
intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor
Megjelentek
száma.

Humán
erőforrás

Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Nagykőrös Város
Önkormányzata
Nagykőrösi
Humánszolgáltató
Központ
Nagykőrösi Arany
János Kulturális
Központ
Nagykőrös Város
Önkormányzata
Nagykőrösi
Humánszolgáltató
Központ
PMK Ceglédi
Járási Hivatal
Foglalkoztatási
Osztálya

Állásbörze
évente 2
alkalommal
folyamatos

folyamatos

Megjelentek
száma.

Humán
erőforrás

Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

Nagykőrösi Arany
János Kulturális
Központ

folyamatos

Beszámoló.
rendezvény
értékelése.

Humán
erőforrás

Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1.

Családi szabadidős
programok

Nagykőrösi Városi
Óvoda

2.

Gyermekétkeztetés
a szünidőkben

A nehéz anyagi körülmények
között élő gyermekek napi
egyszeri étkeztetése a
szünidőkben nem megoldott.

A gyermekek napi
egyszeri
étkeztetése a
szünidőkben.

Gyermekétkeztetés nyújtása a
szünidőkben.

3.

Az óvodai
infrastruktúra
fejlesztése

Az óvodák felújítása és az
óvodai játszóterek folyamatos
fejlesztése.

Felújított
telephelyek és
korszerű, esztétikus
óvodai játszóterek.

Pályázati források keresése.
Az óvodai feladat-ellátási helyek
felújítása és az óvodai játszóterek
folyamatos fejlesztése

Nagykőrösi
Szolgáltató
Központ
Nagykőrösi
Humánszolgáltató
Központ
Nagykőrös Város
Önkormányzata
Nagykőrösi
Szolgáltató
Központ

folyamatos

Pályázati és
önkormányzati
forrás

Nyilvántartás Humán
az igénybe
erőforrás
vevők
számáról,
beszámoló.

Pályázati
Megvalósult
lehetőségek és az felújítások.
önkormányzat
rendelkezésére
álló erőforrások
függvényében

Humán
erőforrás
Pályázati és
önkormányzati
forrás

Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

Folyamatos
tevékenységgel,
illetve pályázat
esetén
biztosítható

Ssz

Az intézkedés
címe, megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások

Az
intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

III. Az idősek esélyegyenlősége
1.

Közösségi és
önkéntes munka
Elsősorban nőket
célzó közösségi
programok
szervezése

Egyedül élők aránya magas
(nők).

Az egyedül élők
segítésének
megoldása.
Az egyedül élők
bevonása a
közösségi életbe.

A rászoruló egyedül élő idősek anyagi
és mentális segítése. Közösségi és
önkéntes szolgálatok szervezése.
Közösségi programok szervezése.
A már működő érdeklődési körök
(kórusok, hímzőkör, stb.) támogatása.

A programokon,
foglalkozásokon
résztvevők száma,
a programok
értékelése.

Folyamatos
tevékenységgel
Pályázati forrás biztosítható

Nagykőrös Város
Önkormányzat
Nagykőrösi Arany
János Kulturális
Központ
Nagykőrösi
Humánszolgáltató
Központ

folyamatos

A programokon
résztvevők száma,
a programok
értékelése.

Humán
erőforrás

Nagykőrös Város
Önkormányzat

folyamatos

A programokon
résztvevők száma,
a programok
értékelése.

Humán
erőforrás

Programok
megrendezése.

3.

Egészségtudatosa
n az egészségért

A daganatok, keringési
zavarok, szív- és érrendszeri
megbetegedések, ízületi
problémák mellett a pszichés
problémák a leggyakrabban
előforduló betegségek.

Az idősek
Prevenciós szemlélet erősítése, az
részvétele a
egészségtudatos magatartás
szűrőprogramokon. fejlesztése, szűrővizsgálatok
népszerűsítése.

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

Humán
erőforrás

Figyelemfelkeltő előadások
szervezése, tájékoztató anyagok
közzététele a rendőrség és a helyi
média bevonásával. Prevenciós
programok az áldozattá válás
megelőzésére.

Az időskorúak
biztonságérzetének
(közbiztonság és közlekedés
biztonság) fenntartására,
fokozására folyamatosan
szükség van.

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma

Nagykőrösi
Humánszolgáltató
Központ
Nagykőrösi Arany
János Kulturális
Központ

Nyilvántartás,
beszámoló

Idősügyi Tanács

Prevenciós
program az
áldozattá válás
megelőzésére

Az intézkedés
címe, megnevezése

folyamatos

Ösztönzés a közösségi programokon
történő részvételre.
2.

Ssz

Nagykőrös Város
Önkormányzata

Az intézkedés tartalma

középiskolák

Nagykőrösi
Rehabilitációs
Szakkórház és
Rendelőintézet
Nagykőrösi
Humánszolgáltató
Központ
Nagykőrösi Arany
János Kulturális
Központ
Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának

Az intézkedés
eredményességét mérő

Folyamatos
tevékenységgel
Pályázati forrás biztosítható

Folyamatos
tevékenységgel
Pályázati forrás biztosítható

Az intézkedés
megvalósí-tásához
szükséges

Az
intézkedés
eredmé-

megnevezése

határideje

indikátor

erőforrások

nyeinek
fenntarthatósága

IV. A nők esélyegyenlősége
1

Programokkal a
foglalkozástatásér
t

A munkanélküliség mértéke a
nők körében magasabb.

Javul a munkába
állás esélye.

Képzések, tanfolyamok szervezése.

Pályázati
Nagykőrös Város lehetőségek és
az
Önkormányzata
önkormányzat
Nagykőrösi
rendelkezésére
Arany János
álló
Kulturális
erőforrások
Központ
függvényében

A
programokon
résztvevők,
illetve a
képzést
eredményesen
befejezők
száma

Humán erőforrás

Kihasználtság,
igényfelmérés.

Humán erőforrás

A
programokon
résztvevők
száma,
rendezvény
értékelése.

Humán erőforrás

Pályázati és
önkormányzati
forrás

Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

folyamatos
2

3

Működtetni kell
az eddigi
intézményeket
figyelemmel a
lakossági
igényekre.

A gyed-ről való visszatérés a
gyermek elhelyezése miatt
problémás lehet.

Minden gyermek
felvételre kerül a
bölcsődében és az
óvodában.

A lakossági igények folyamatos
figyelemmel kísérése.

Szabadidős
programok,
családbarát
rendezvények

Az otthon maradó édesanya,
valamint az egyedül álló nők
elmagányosodása a mentális
problémákhoz vezethet.

Programok
megrendezése.

Szabadidős programok, családbarát Nagykőrösi
rendezvények szervezése.
Arany János
Kulturális
Központ

folyamatos
Nagykőrös Város
Önkormányzata

folyamatos

Önkormányzati
forrás

Pályázati és
önkormányzati
forrás

Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

Ssz

Az intézkedés
címe, megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások

Az
intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Fogyatékkal élők
foglalkoztatási
lehetőségei

A fogyatékkal élők
foglalkoztatási lehetőségeiről
nincsenek pontos ismeretek.

Adatgyűjtés

Adatgyűjtés a fogyatékkal élők
érdekében

Adatgyűjtés
Nagykőrös Város 2019.
Önkormányzat
december 31.

Adatállomány

Humán
erőforrás

Önkormányzati
együttműködés
2

Rendezvények
akadálymentesen

Közszolgáltatásokhoz,
kulturális és
sportprogramokhoz való
hozzáférés lehetőségei, az
akadálymentes környezet
aránya nem 100 %-os.

Fogyatékkal élők
részvétele
biztosított a
rendezvényeken.

Fizikai környezetben található
akadályok megszüntetése, információs Nagykőrös Város
és kommunikációs akadályok
Önkormányzat
megszüntetése, intézmények
akadálymentesítését szolgáló program. Önkormányzat
intézményei

Pályázati
lehetőségek és
az
önkormányzat
rendelkezésére
álló
erőforrások
függvényében

Megvalósított
akadálymentes
programok.

Pályázati és
önkormányzati
forrás

3

Egészségtudatosa
n az egészségért

Az egészségügyi prevenciós
szolgáltatásokat, a
szűrővizsgálatokat a
mozgásukban erősen
korlátozott személyek kevésbé
veszik igénybe. Szükséges a
támogatásuk a
szűrőprogramokra történő
eljutásuk (eljuttatásuk) terén.

Fogyatékkal élők
részvétele
biztosított a
szűrőprogramokon.

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is
minél nagyobb számban részt
vegyenek az egészségügyi
szűrővizsgálatokon

folyamatos

A programon
részt vevő
fogyatékkal
élők száma

Humán
erőforrás

Nagykőrös Város
Önkormányzat
Nagykőrösi
Humánszolgáltat
ó Központ

Önkormányzat
költségvetése

Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

Folyamatos
tevékenységgel,
illetve
pályázat
esetén
biztosítható
Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

