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Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 83/2008. (III. 12.) számú 
határozatában döntött öt malomasszonykerti ingatlan önkormányzati tulajdonba adásáról, 
közterületté nyilvánításáról és annak elnevezésérıl. A határozat elfogadása után a hivatal 
illetékes munkatársa megindította a rendezéshez szükséges földhivatali eljárást, melynek 
során kiderült, hogy a határozati javaslatban szereplı néhány helyrajzi szám tévesen lett 
feltüntetve. A helyes helyrajzi számok: Békés belterület 2200, 2203, 2214/1, 2214/2, 2218, 
2221. Ezen ingatlanok tulajdonosai már nyilatkoztak az ingatlanok ellenszolgáltatás nélküli, 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról, melynek alapján kötelezettségvállalás 
közérdekő célra jogcímen szerzıdést kell velük kötni. 

Szintén az üggyel kapcsolatos földhivatali munkák elvégzése során merült fel az a 
tény, hogy az utca kialakítását akadályozza, hogy a nyomvonalra esik két további ingatlan 
(2197/1 és 2197/2 hrsz.), amelyek magántulajdonban vannak. Az ingatlanok hivatalos 
értékbecslését elvégeztettük, így a 2197/1 hrsz-ú ingatlan bruttó forgalmi értéke 85.000,- Ft-
ban, a 2197/2 hrsz-ú ingatlané bruttó 100.000,- Ft-ban került megállapításra. A 
tulajdonosokkal felvettük a kapcsolatot, akik nyilatkoztak arról, hogy a hivatalos értékbecslés 
alapján megállapított vételáron hajlandóak eladni az ingatlant az önkormányzatnak. A 
jövıben szükséges lesz velük adásvételi szerzıdést kötni. 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a fent leírt szerzıdések megkötését 
követıen a létrejövı közterület elnevezésérıl dönt. Az utcává minısítéssel kapcsolatban 
kérdésként merült fel, hogy milyen utcanevet kapjon az érintett gátszakasz. A Képviselı-
testület a 2008. március 12-i rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy az érintett szakaszon lakó 
ingatlantulajdonosok véleményét is kéri az utca nevének meghatározásához. A testület a B. 
Szabó István utca, illetve a Fehér Körös sor elnevezésekre tett javaslatot. A lakossági 
visszajelzés alapján a töltés mentén élı lakók a Fehér Körös sor elnevezést preferálják. 
 
Határozati javaslat:  
 

1. Békés Város Képviselı-testülete elfogadja a Békés belterületi 2200, 2203, 2214/1, 
2214/2, 2218, 2221 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok tulajdonosainak az érintett 
ingatlanok közérdekő célra történı felajánlását. Ennek érdekében a szükséges 
földhivatali és egyéb hatósági eljárást lefolytatja, az eljárás költségeit viseli, az 



ingatlant vagyonrendeletében törzsvagyonba sorolja. Ezzel egyidejőleg Békés 
Város Képviselı-testületének 83/2008. (III. 12.) számú határozata hatályát veszti. 

2. Békés Város Képviselı-testülete megvásárolja a Békés belterületi 2197/1 hrsz-ú 
ingatlant a hivatalos értékbecslésben megállapított bruttó 85.000,- Ft-ért. Ennek 
érdekében a szükséges földhivatali és egyéb hatósági intézkedéseket lefolytatja, az 
eljárás költségeit viseli, elıkészíti a vagyonrendelete módosítását az ingatlan 
törzsvagyonba sorolásához. 

3. Békés Város Képviselı-testülete megvásárolja a Békés belterületi 2197/2 hrsz-ú 
ingatlant a hivatalos értékbecslésben megállapított bruttó 100.000,- Ft-ért. Ennek 
érdekében a szükséges földhivatali és egyéb hatósági intézkedéseket lefolytatja, az 
eljárás költségeit viseli, elıkészíti a vagyonrendelete módosítását az ingatlan 
törzsvagyonba sorolásához. 

 
 

Határid ı:         azonnal  

Felelıs:             Izsó Gábor polgármester 

 
 

Békés, 2008. május 6. 

 

                                                                                                        Izsó Gábor 

polgármester 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 
 
.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 



© MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 1 

ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV 

I. Helyzetelemzés az alacsony státuszú népesség 
területi koncentrációjáról a város egészének tekint etében  

Békés város demográfiai és társadalmi mutatószámai 

Békés város lakónépessége a 2001. évi népszámlálás adatai alapján 21.663 fı, ezen belül 
az aktív korúak aránya 60,9% (azaz 13.193 fı). A gazdaságilag inaktívak népességen belüli 
aránya 65%, a munkanélküliség 17%-os. A lakosság 18,2%-a 14 évnél fiatalabb és 21%-uk 
60 évnél idısebb. 

Az iskolázottsági mutatók a 2001-es népszámlálási adatok szerint meglehetısen 
lehangolóak, az aktív korú népesség 32,3%-a 8 osztályt vagy kevesebbet végzett. A 
Szociális Szolgáltató Központ romák körében végzett kérdıíves adatfelvétele során kiderült, 
hogy ez a városban élı romák körében mintegy 70%-t tesz ki. A felsıfokú végzettségőek a 
város teljes, 25 évnél idısebb népességében 8%, a megkérdezett romák között csupán 3 fı 
rendelkezett fıiskolai végzettséggel. 

Így talán érthetı, ha az alacsony presztízső foglalkozási csoportok aránya 49%. Amellett, 
hogy az országos átlagnál magasabb a munkanélküliek aránya, a kizárólag állami vagy 
önkormányzati támogatásból élık aránya (szintén az aktív korúakon belül) 52,7%. 
 

Rendszeres szociális segélyt a háztartások 10,57%-ának folyósítanak, míg lakásfenntartási 
támogatást 14,69%-ának. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 52,7%, a ’legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezık és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık’ aránya az aktív korúakon 
belül 23,4%. Az olyan háztartások aránya, amelyekben egyáltalán nincs foglalkoztatott, 
47,2%. 
 

A képet tovább színezik a leromlott lakókörnyezetre vonatkozó indikátorok, mely szerint a 
komfort nélküli vagy félkomfortos és szükséglakások aránya 24,2%, a maximum egyszobás 
lakásoké pedig 10,9% (a teljes lakásállomány 8204 db). Az önkormányzati tulajdonú lakások 
aránya 2,5%. A lakások összességének több mint négyötöde rossz energiahatékonyságú. 
 

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közül (187 db) mindössze 2 db van, melyet roma 
bérlı használ. Ezek közül az egyik lakás, komfort nélküli, a másik ház, mely összkomfortos. 

Az iskolai közoktatás integráltságáról 

Az általános iskolák 

Az Eötvös József Általános Iskola 374 tanulót oktat, ebbıl a hátrányos helyzető tanulók 
száma 279, illetve e kategórián belül a halmozottan hátrányos helyzetőek 199-en vannak, 
továbbá a sajátos neveléső igényő tanulók 99-en. Az emeltszintő oktatásban mintegy 116 
hátrányos helyzető gyermek részesül. 
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A Karacs Teréz Általános Iskola tanulólétszáma 473 fı. A normál tantervő részen mintegy 
67%-uk tanul, s ott 113 hátrányos helyzető gyermek tanul. Az intézményben további 35 
hátrányos helyzető tanul, összesen 32 halmozottan hátrányos helyzető és 29 sajátos 
nevelési igényő. 

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tanulólétszáma a legmagasabb, itt 635 gyermek tanul, 
közel felük emelt szintő oktatásban részesül. Az iskola 182 hátrányos helyzető gyermeket 
integrál, közülük 61-en halmozottan hátrányos helyzetőek, 24-en sajátos nevelési igényőek. 

A középfokú iskolai oktatás 

A Szegedi Kis István Református Gimnázium Általános Iskola és Kollégium két alapítványa a 
szociálisan rászoruló és a tehetséges gyerekek támogatását is feladatául tőzte ki. 

A Farkas Gyula Szakképzı Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon három székhelyen 
mőködik (Békés mellett Tarhoson és Dévaványán), tanulói létszáma 1439 fı, 39,5%-a 
hátrányos helyzető, 14%-a halmozottan hátrányos helyzető, 568 tanuló után részesülnek a 
szülık/gondviselık gyermekvédelmi támogatásban. Az Iskola nem csak békési tanulókat 
fogad, de a speciális nevelési igényő gyerekek oktatása itt folyik az 1-5. osztályokban, majd 
Tarhoson.  
 

A nevelési-oktatási intézmények szoros kapcsolatot ápolnak a kisebbségi 
önkormányzatokkal (Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Békési Német Kisebbségi 
Önkormányzat, Békési Román Kisebbségi Önkormányzat, Békési Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat), más oktatási, egészségügyi és szakmai intézményekkel.  

A Város elkészítette a közoktatási intézkedési tervet, a minıségirányítási programot és az 
oktatási esélyegyenlıségi tervet a 2008-2012-es évekre, valamint a Közoktatási 
esélyegyenlıségi helyzetelemzést (Békés-Tarhos Társulás). Az ezekben feltárt helyzet azt 
mutatja, hogy  

• Közoktatási intézmények, gyermekjóléti szakellátások, gyermekjóléti alapellátások, 
közoktatási szakszolgálatok és szakmai szolgáltatási feladatok a településen 
biztosítottak és egyenlı mértékben elérhetık a településen élık számára. 

• Az óvodás korosztályon belüli halmozottan hátrányos helyzető gyermekek intézményi 
ellátása 89,6%-ban teljesül. 

• A tanköteles korú halmozottan hátrányos helyzető gyermekek intézményes nevelése 
99,9%-ban teljesül. 

• Iskolai körzetek halmozottan hátrányos helyzető kiegyenlítettsége: maximális eltérés 
19,4 %, de a tagintézmények tanulói összetételének halmozottan hátrányos helyzető 
kiegyenlítettsége esetében az eltérés 42,4 % (így itt beavatkozás szükséges). 

• A sajátos nevelési igényő tanulók aránya a 2190 tanköteles korúhoz képest 8,3 % 
(országos átlag felett), itt területi koncentrálódás tapasztalható. Komplex (nem csak 
oktatási) beavatkozás szükséges.  

• Enyhe fokban értelmi fogyatékosok aránya a tanköteles korúakhoz képest: 1,6 %, az 
országos átlag egyharmada. 

• Az általános iskolai évfolyamokon az évismétlık aránya magas, így komplex 
beavatkozás szükséges. 
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• Képességkibontakoztató és integrációs normatívát a leginkább érintett Eötvös J. 
tagiskola, kisebb részben a Hepp F. tagiskola igényelt; intézmény-összevonással a 
halmozottan hátrányos helyzető tanulók speciális ellátása az alapító okiratban minden 
tagintézményre vonatkozóan szerepel. 

• A halmozottan hátrányos helyzető tanulók aktivitása a tanórán kívüli programokon 
alig fele a többi tanulóénak. 

• Az Útravaló Program és a Tanoda rendszerő oktatást segítı programokat az 
intézmények (különbözı, a halmozottan hátrányos helyzető tanulók arányát közelítı 
mértékben) veszik igénybe. 

• A pedagógusok egy része részt vett módszertani továbbképzésen – pl. Hatékony 
együttnevelés az iskolában - IPR képzés (17 fı); Egyéni haladási ütemet segítı 
differenciált tanulásszervezés (14 fı) 

Hátrányos helyzet ő gyerekek 

A településen a családok egyötöde részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. A 
halmozottan hátrányos helyzető gyermekek a családok 8,87%-ban él. A település egészén 
784 1-7 éves hátrányos helyzető és valamivel kevesebb, 732 1-17 éves halmozottan 
hátrányos helyzető gyermek él.  

A hátrányos helyzető gyerekek legnagyobb arányban (39%) Hatház városrészben, a további 
területeken 11% vagy kevesebb az arányuk.  

10. ábra: Hátrányos helyzető gyerekek 
 

Forrás: Önkormányzati nyilvántartások 
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11. ábra: Halmozottan hátrányos helyzető gyerekek 
 

Forrás: Önkormányzati nyilvántartások 

 
A halmozottan hátrányos helyzetőek aránya szintén a Hatházak városrészben a 
legmagasabb, sıt a városban élı halmozottan hátrányos helyzető 1-17 évesek több mint fele 
ezen a területen él. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek térbeli koncentrációját ha 
utcaszintő bontásban is megtekintjük, látható, hogy a négy antiszegregációs terület (a KSH 
által szegregátumként jelölt terület, ld. lentebb) több utcája is erısen érintett (ASZT 2. 
táblázat). 

Civilek a társadalmi integrációért 

Békés Városban majd 140 civil szervezet mőködik, a legkülönbözıbb tevékenységekkel, 
melyek egy része különbözı társadalmi csoportokat céloz meg, így több szervezet a 
fogyatékkal élık tevékenységeit segíti, míg 3-3 szervezetnek a nık illetve a cigányok a 
célcsoportja. Emellett olyan tevékenységeket is megjelöltek a civil szervezetek, mint a 
fiatalok vagy (oktatási intézmények alapítványai esetén) a tanulók tanulásának, 
továbbtanulásának segítése, integrációja, motiváció, mentálhigiénés tevékenységek mellett a 
hátrányos helyzető csoportok segítéséig. 
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Békés város indikatív akcióterületek 

A város nyolc indikatív akcióterületén (ld. lentebb) a KSH 2001-es népszámlálási adatai 
szerint a lakosság 7706 fı él, az egyes akcióterületek azonban különbözı populációt fogad 
magába. Az egyes akcióterületeket vizsgálva azt láthatjuk, hogy sok esetben a városi (és az 
országos) adatokhoz mérten a szociális problémákat jelzı mutatók rosszabbak, a 
segélyezési mutatók a legtöbb területen magasabbak, mint a város más területein. Az 
indikatív akcióterületek a következık: 

1. Belváros integrált fejlesztés területe 
2. Városi fürdı fejlesztés területe 
3. Tömbház rekonstrukció 
4. Temetı rehabilitáció 
5. Iparterület fejlesztés 1. 
6. Szociális integráció célterülete 
7. Dánfok turisztikai és lakóterületi fejlesztés 
8. Iparterület fejlesztés 2.  

Békés lakosságának 9,6%-a lakik a Belváros integrált fejlesztés területén, itt az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya csupán 5% (a város egészén 24,4%), ettıl jobb arányt csak 
a Tömbház rekonstrukció terület mutat (1,4%). 

Belváros integrált fejlesztés területén a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık, a 
2001. évi népszámlálás alapján, az aktív korú lakosság felét teszik ki, ez igen magas arány, 
s ehhez hasonlóan magas azon háztartások aránya, ahol nincs foglalkoztatott (39,7%). Az 
indikatív akcióterületek többségén azonban még rosszabbak az arányok, ami ezen 
mutatókat illeti (40 és 58% között), s ez alól ismételten a Tömbház rekonstrukció terület a 
kivétel (33,4%). A hátrányos helyzetet emellett az iskolai végzettség és munkajövedelem 
együttes mutatóit vizsgálva jellemezhetjük, amely a nehézségeket méginkább kiemeli. Az 
Iparterület fejlesztés 2. és Szociális integráció célterülete területeken a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezık és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık 
aránya az aktív korúakon belül igen magas (elıbbi: 59,6%, utóbbi: 48,5%; a város egészét 
tekintve: 23,4%). 

Az önkormányzati nyilvántartások alapján úgy tőnik, hogy mind a nyolc akcióterületen 
valamelyest csökkent a lakónépesség a 2001-es népszámlálás adataihoz képest. Az 
önkormányzati nyilvántartásokból azonban az is látszik, hogy a problémák nem szőntek 
meg, a különbözı szociális ellátásban, segélyben részesülık aránya igen magas, mind a 
városi, mindpedig az összevethetı országos adatokhoz képest. 

A város indikatív akcióterületei jelzik, hogy a város – amely egészében véve is több mutató 
szempontjából elmarad az országos átlagtól – olyan szociális-infrastrukturális kihívásokkal 
küzd, amelyek komplex megközelítést igényelnek.  

A szegregátumok 

A KSH által, a 2001-es népszámlálási adatok alapján meghatározott szegregátumok, 
amelyeket a Városrehabilitációs Kézikönyvben meghatározott ún. szegregációs mutató 
alapján határoltak le, a következık: 

1. Antiszegr.ter._1. (Kisvasút u. - Mátyás kir.u. - Hunyadi u. - Szabadkai u. - Csabai 
u. - településhatár) 

2. Antiszegr.ter._2. (Táborhely u. - Táncsics M.u. - településhatár) 
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3. Antiszegr.ter._3. (Pipacs u. - Táncsics M.u. - Törökvész u. - településhatár) 

4. Antiszegr.ter._4. (Soványhát u. - Károlyi u. - Kisfaludy u. - Lengyel L.u. - Hegedős 
u. - Vasút sor - Szélmalom u. - Kereszt u. - Kecskeméti u. - Magyar u. - Legelı u. - 
Lengyel L.u. - Pesti u. - Károlyi u. - London u. - Lengyel L.u. - Erkel F.u. - Károlyi 
u. - Táncsics M.u.) 

A Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek minısülnek szegregátumnak, ahol a 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot.  

E területeket társadalmi szempontból az alacsony iskolai végzettség, a magas inaktivitási 
mutatószám jellemzi, valamint, hogy viszonylag magas a segélyezettek aránya. Emellett az 
infrastrukturális helyzet a város egészéhez viszonyítva is rosszabb. 

Ezen szegregátumok a városi indikatív akcióterületekben találhatók meg. 
 

Az Antiszegr.ter._1. társadalmi mutatószámai a 2001-es népszámlálás adatainak tükrében. 

• E területen 365 f ı lakik , 33,4%-a 14 évnél fiatalabb. 

• A 8 osztályt vagy kevesebbet végzettek aránya az aktív korúak körében 65,4%. 
Felsıfokú végzettséggel 1,7%-a rendelkezik a 25 évesnél idısebbek között. 

• A gazdaságilag inaktívak aránya 88%, a munkanélküliek aránya 2,3%. 

• Az állami vagy önkormányzati támogatás az egyetlen jövedelemforrás az itt élık 
43,4%-ának. 

• Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelke zık és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkez ık aránya az aktív korúakon belül 59,0% 

• Olyan háztartások aránya, ahol nincs foglalkoztatott: 64%. 

• A komfortnélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 30,5% 

 

Az Antiszegr.ter._2. társadalmi mutatószámai a 2001-es népszámlálás adatainak tükrében 

• Itt 532 fı lakik , harmada 14 évnél fiatalabb. 

• A 8 osztályt vagy kevesebbet végzettek aránya az aktív korúak körében 88,2%.  

• A gazdaságilag inaktívak aránya 90%, a munkanélküliek aránya 79,3%. Tartósan 
munkanélküliek aránya: 28,3% 

• Az állami vagy önkormányzati támogatás az egyetlen jövedelemforrás az itt élık 
54,2%-ának. 

• Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelke zık és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkez ık aránya az aktív korúakon belül 85,7% 

• Olyan háztartások aránya, ahol nincs foglalkoztatott: 90,7%. 

• A komfortnélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 82,8%. Az egyszobás 
lakások aránya 45,7%. 

 

Az Antiszegr.ter._3. társadalmi mutatószámai a 2001-es népszámlálás adatainak tükrében 

• Népessége 317 f ı, melynek 27,8%-a 14 évnél fiatalabb 

• A 8 osztályt vagy kevesebbet végzettek aránya az aktív korúak körében 67%.  
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• A gazdaságilag inaktívak aránya 75,1%, a munkanélküliek aránya 32,9%. Tartósan 
munkanélküliek aránya: 16,5% 

• Az állami vagy önkormányzati támogatás az egyetlen jövedelemforrás az itt élık 
24%-ának. 

• Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelke zık és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkez ık aránya az aktív korúakon belül 51,8% 

• Olyan háztartások aránya, ahol nincs foglalkoztatott: 58,8%. 

• A komfortnélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 81%. 

 

Az Antiszegr.ter._4. társadalmi mutatószámai a 2001-es népszámlálás adatainak tükrében 

• A szegregátumban 618 f ı él, 23%-a még nem töltötte be a 14. életévét. 

• A 8 osztályt vagy kevesebbet végzettek aránya az aktív korúak körében 60%. 
Felsıfokú végzettségőek aránya 1,6%. 

• A gazdaságilag inaktívak aránya 76,2%, a munkanélküliek aránya 30%. Tartósan 
munkanélküliek aránya: 9,5% 

• Az állami vagy önkormányzati támogatás az egyetlen jövedelemforrás az itt élık 
32,1%-ának. 

• Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelke zık és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkez ık aránya az aktív korúakon belül 50,0% 

• Olyan háztartások aránya, ahol nincs foglalkoztatott: 61,2%. 

• A komfortnélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 58%. 

 

Bár összességében mind a négy szegregátum helyzete súlyosnak mutatkozik az indikátorok 
alapján, a legnagyobb problémák az ASZT-2-ben vannak. Az ASZT-1-ben a lakásállomány 
komfortossága kedvezı, ám a gazdaságilag nem aktív népesség súlya nagyon magas, 
hasonlóan a kizárólag állami, vagy helyi támogatásból élık részesedéséhez, igaz, aki aktív 
keresı, az általában dolgozik is, tartós munkanélküli nincs a területen. Az ASZT-3-ban a 
lakásállomány komfortossága kirívóan alacsony, de az aktív korú népesség több mint 
negyede foglalkoztatott, viszont mind a munkanélküliek, mind a tartós munkanélküliek 
aránya magas, ezzel együtt valamilyen munkajövedelemmel az aktív korúak több mint 
háromnegyede rendelkezik, ez a munkavégzési hajlandóságra utal. Az ASZT-4-ben a 
népesség 40%-a 8 osztálynál magasabb képzettséggel rendelkezik, s ugyanekkora hányad 
nem alacsony presztízső munkakörökben dolgozik, a népesség kétharmada rendelkezik 
valamilyen munkajövedelemmel, s relatíve alacsonyabb a tartós munkanélküliek aránya, ami 
a munkavégzés iránti hajlandóságot jelzi. Az egyes indikátoroknál mutatkozó eseti eltérések 
ellenére látható, hogy mind a négy esetben lényegében ugyanazon problémakör 
megoldására kell koncentrálni, ezért az anti-szegregációs program fıbb elemeit tartalmában 
is egységesen kell megvalósítani a négy szegregátumban. 
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II. A roma népességet magas arányban koncentráló 
városi szegregátumok, telepek, telepszer ő képzıdmények 
helyzetének elemzése  
A város népességének egyes becslések szerint 8-10%-a roma – ami az országos átlagnál 
magasabb arányt jelent. Ez tette indokolttá, hogy a város Szociális Szolgáltató Központja 
2006-ban a HEFOP 2.2-n belül áttekintse a demográfiai és társadalmi helyzetüket. A békési 
roma lakosság kétötöde telepen élt, ezt a helyiek „Párizsnak” nevezik, egyötödük 
tömbszerően, a további roma lakosok a város további területein, szétszórva élt. A program 
során felkeresett roma családok egyötöde magyarnak vallott magát, ık átlagosan jobb 
anyagi és társadalmi helyzetőek. A legtöbben kétgenerációs, többgyermekes családban 
élnek, s igen jelentıs arányban olyan lakásban, ahol villany, vezetékes víz, csatorna, 
fürdıszoba, WC is van. A 2006-os felmérés során elértek mintegy 70%-a 8 általános vagy 
annál kevesebb osztályt végzett, 24%-uk szakiskolát, szakmunkásképzıt is végzett. Ekkor a 
megkérdezettek 29%-a volt munkanélküli (378 tartós munkanélküli volt), 39%-a pedig 
(öregségi vagy rokkant) nyugellátásban részesült, s csupán 6 fı volt vállalkozó, 13% pedig 
alkalmazott. 

Jelentıs hányaduk részesült valamilyen szociális ellátásban – lakásfenntartási támogatás, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás, közgyógyellátás, GYES formájában. A 
munkajövedelem híjján anyagi gondokkal is küszködnek a családok – 2006-ban 40%-uk 
mondta, hogy gyakran nélkülözniük kell, további 32% pedig kisebb anyagi gondokról számolt 
be. Helyzetüket jellemzi továbbá, hogy mintegy egynegyedük számolt be a diszkrimináció 
különbözı színtereirıl, elsısorban munkakeresés, másodsoron az iskolai élet során. 
 

Az önkormányzati nyilvántartások szerint a romák aránya város lakónépességén belül 5%. A 
városrészek némelyikére nincs adat, de a Hatház városrészben az ott lakók 19,8%-a roma 
származású, s csak az Újváros városrészben alacsonyabb (3,2%) az arányuk a város 
egészére vetítettnél. Ugyanakkor az indikatív akcióterületek közül három is jóval magasabb 
arányban fogad magába roma populációt (a további 5 városrészre vonatkozóan nincs adat). 

 

A romák aránya az adott terület lakónépességén belül: 
• Temetı-AT 10% 

• Iparterület 2.-AT 35% 

• Szociális rehabilitáció-AT 28,8% 

 

Az oktatási intézményekben összesen 4 roma koordinátor segíti a pedagógusok munkáját. 

A békési önkormányzat a Dankó Pista utcai Roma Közösségi Ház fenntartásában 
támogatást nyújt a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak. 
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III. Anti-szegregációs program  

III. A. A szegregátumokban megvalósítandó programok támogatása a következı 
eszközrendszerrel  

1. Lakhatási integrációra irányuló programok  

a.) A szegregált területen lévı rossz minıségő lakásállomány felszámolása és az ott élı 
lakosság integrált környezetben való elhelyezése révén csökkenhet az alacsony státuszú 
családok koncentrációja. A családok, társadalmi csoportok ugyanakkor olyan fizikai 
környezetbe kerülhetnek, amely lehetıséget teremt a társadalmi felzárkózáshoz. 
• Meglévı szociális bérlakások kiutalása révén 

A meglevı szociális bérlakások használatban vannak, amennyiben valamelyik 
megüresedik, a felújítás után új bérlı azonnal igénybe veheti. A bérleti szerzıdések 
lejártával megüresedı bérlakások esetében az ASZT-kbıl érkezı, érintett társadalmi 
csoportokba tartozó családok igényeit szociális alapon kell elınyben részesíteni. Az 
önkormányzat tulajdonában tömbszerően elhelyezkedı lakásállomány (Ady Endre u., 
Szarvasi u., Veres Péter tér) esetében csak korlátozottan helyezhetık el a célcsoport 
pályázói, hogy megelızzük új szegregátumok kialakulását. Az éves szinten megürülı 
8-10 bérlemény kb. 50%-ban van lehetıség a mérlegelésre. Ennek alapján – 
természetesen a befutó igények ismeretében – átlagosan és szegregátumonként 1-1 
lakás kiutalása tervezhetı, magasabb megürülési szám esetén szükséges az ASZT-2 
és az ASZT-4 érintett társadalmi rétegének további 1-1 lakással való támogatása. 

• Önkormányzat által a lakáspiacon megvett és szociális bérlakásként mőködtetett 
lakások kiutalása révén 

Jelenleg az önkormányzat nem vásárol lakást, amelyet szociális bérlakásként 
mőködtetne. 

• Segítségnyújtás a tulajdoni lakáshoz jutásban (szocpol, fiatalok otthonteremtési 
támogatása, önerı helyi támogatása, magánfejlesztıi forrás bevonása) 

Minden évben a bérleti díjakból befolyó összeget, hozzávetılegesen 20-22 millió 
forintot az önkormányzat visszaforgat lakásvásárlási támogatásra, melybıl 1 fı kb. 5-
600.000 Ft-hoz juthat  hozzá. Ez az elkövetkezı években jelentıs mértékben nem tud 
növekedni, magánfejlesztıi források felkutatása szükséges. A kamatmentes 
támogatások esetén, a 2007-2008 évi folyamatok ismeretében szükségessé válhat az 
egy családnak juttatott keretösszeg differenciálása a szociális helyzet 
figyelembevételével. Ehhez a helyi rendelet módosítása szükséges 2008 végén, 
melyet követıen a 2009-es költségvetési évtıl kezdıdıen lehetıség nyílik az ASZT-
kbıl érkezı igények (az érintett társadalmi csoportokból) pozitív diszkriminációja. Az 
egy igénylıre esı keretösszeg emelése ugyan csökkenti az évi támogatható igénylık 
számát1, de reális lehetıséget ad szegregátumonként évi max. 2-2 család 
lakáshelyzetének rendezésére. 

b.) A megtartásra javasolt lakásállomány a szegregált területeken, a komfortfokozat és 
minıség javításával, az infrastrukturális ellátottság javításával olyan cél, amely egyszerre 
lehetıséget teremt a szegregáció oldására az életminıség fokozatos emelésén keresztül, 

                                                
1 2007. évi zárszámadás szerint az igénylık számának csökkenése miatt az évi 25 millió Ft-os keretösszeg 20%-

át nem tudták kifizetni. 
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s ugyanakkor nem biztosít teret annak, hogy újabb családok, társadalmi csoportok 
számára fennmaradjon egy olyan fizikai környezet, amely a társadalmi kirekesztıdés 
melegágya lehet. Ehhez komplex fejlesztések szükségesek, mint amilye pl. a „Nem 
mondunk le senkirıl!” zászlóshajó program. Ennek szempontjait és a célokat lentebb, a 
4. II. c.) mutatjuk be. 

A lakhatási integrációra irányuló programok indikátora a városi, s ezen belül 
kiemelten a szegregátumok és antiszegregáció területein a lakásállomány 
komfortfokozatának növekedése, az infrastruktúra javulása, a lakásvásárlási 
támogatásban részesülık számának stabilitása ill. növekedése. A legégetıbb 
probléma a peremkerületekben (mind a négy szegregátum ott fekszik!) az aszfaltos, 
esetenként a pormentes út hiánya. A hatályos helyi rendelet által megszabott önerıt 
a szegregátumban élık sem tudják vállalni, ezért fontos a helyi rendelet módosítása 
még 2008 év folyamán, a munkálatok megindításához szükséges önerı csökkentése 
érdekében. Ennek révén sor kerülhet szegregátumonként évi 1-1 útszakasz 
pormentesítése (útalap létesítése), vagy aszfaltozása. Az úthálózati fejlesztések 
lehetıvé teszik a városi intézmények jobb elérhetıségét, s ezen keresztül a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést javítják. Az útfejlesztések, valamint a 
„Peremkerületi Terv” többi elemének (zömmel közterült-rendezési és –fejlesztési  
lépések) során sor kerülhet közmunkások alkalmazására a szegregátumok érintett 
társadalmi rétegébıl. A közterületeket érintı egyéb fejlesztéseket lásd a városrészi 
indikátoroknál (Borosgyán-Malomasszonykert 46-47. o.; valamint Hatház 48. o.) 

2. Mobilizációs program 

A mobilizációs program révén a városban az alacsony státuszú lakosság koncentrációja 
oldódik. E program összeegyeztethetı módon a lakhatási integrációra irányuló programokkal 
kell, hogy megvalósuljon. Ez azt is jelenti, hogy akik részesülnek a lakhatási integráció 
kapcsán megjelölt eszközökbıl – önkormányzati lakás, lakáshoz jutás támogatása, fizikai 
környezet minıségi javulása –, azok egyben térben és/vagy társadalmi státuszban is 
elmozduljanak pozitív irányban. A cél megvalósulását mérı indikátor az alacsony státuszú 
lakosság területi koncentrációjának közép- és hosszútávon való csökkenése (mind a 
jelenlegi területen, mind pedig a város egészét tekintve). 

Békés város a bérlakás politikáján, valamint a lakhatási támogatás nyújtásán, illetve 
az ehhez kapcsolódó helyi rendeletek módosításán és végrehajtásán keresztül tesz 
lépéseket a program megvalósulása felé.  

3. Oktatási integráció 

Az oktatási integráció biztosítása az érintett gyerekek számára a „Települési közoktatási 
esélyegyenlıségi terv”-ben foglaltak szerint.. Az oktatási integráció célterülete hátrányos 
helyzető, halmozottan hátrányos helyzető, valamint a speciális nevelési igényő gyermekek 
integrálása, s különös tekintettel a roma származású gyermekekre is. A cél, hogy a 
gyermekek olyan tapasztalatokkal kerüljenek ki az iskolákból, amelyek segítik az önálló 
felnıtt élet megkezdését, az egymás elfogadását. Ehhez szükséges a korai 
képességfejlesztés, a gyermekvédelmi intézkedések, valamint az integrált oktatás 
megvalósítása. 

1. A város feladatának tekinti, hogy tovább növelje azok számát, akik a tanköteles 
kor végéig befejezik az általános iskolai tanulmányaikat. A sikerkritérium: a 
lemorzsolódás arányának 50%-os csökkenése. 
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2. A hátrányos helyzető gyermek társadalmi integrációja többek között a tanórákon 
kívüli programokban való részvétel növelésével érhetı el. A pedagógusok, a 
gyermekekkel foglalkozó civil szervezetek együttes feladata, hogy motiválják a 
gyermekeket a közösségi programokban való részvételre, a részvételt akadályozó 
tényezıket (család negatív viszonyulása, a részvétel tárgyi feltételeinek hiánya, 
stb.) csökkentsék. A program sikeresnek tekinthetı, ha a hátrányos helyzető 
gyermekek aktivitása nem tér el jelentısen társaikétól (~ -20%). 

3. A halmozottan hátrányos helyzető tanulók továbbtanulási mutatói messze az 
iskolai átlagok alatt maradnak, ami a lemorzsolódási arányokkal és a kompetencia 
mérés eredményeivel összhangban áll. A tanulmányi munka javításán túl kiemelt 
feladatunk a pályaválasztás-pályaorientáció erısítése. Sikerkritérium a 
halmozottan hátrányos helyzető tanulók továbbtanulási arányának 10%-kal 
növelése 4 éven belül, további 10%-kal 8 év alatt. A program anyagi kereteit a 
városban más ma is mőködı „Bursa Hungarica” ösztöndíj program adja. 

4. Az Útravaló és a Tanoda programok fenntartása az oktatási és nevelési 
intézményekben. A cél, hogy a programnak továbbra is az érintettek arányát 
közelítı mértékben kell elérnie a tanulókat. A 2006 végéig terjedı idıszakban az 
OKM és SZMM források mellett az NFT I. HEFOP Programja nyújtott erre 
pályázati lehetıséget, 2007-tıl a TÁMOP-ban jelennek meg ide köthetı pályázati 
ablakok. 

5. A halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodáztatása 3 éves kortól, mely 
növeli az integrációt, felkészít az iskolára, kapcsolatot épít a gyermek családja és 
az oktató-nevelı intézmények között. A cél, hogy e gyermek szüleit meggyızzék 
az óvodáztatás elınyeirıl.  A feladat az érintett családok felkeresése, az 
óvodáztatás akadályainak felmérése és elhárítása. Az óvodapedagógusok, 
gyermekvédelmi szakemberek együttes munkája, szükség szerint civilek és 
önkormányzati források bevonása szükséges. A sikerkritérium a halmozottan 
hátrányos helyzető 3 évesnél idısebb, óvodáskorúak 95%-ának elérése és 
óvodáztatása. 

6. Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat pilot programjának (A hátrányos 
helyzető tanulók lemorzsolódását, iskolai eredményességének javítását célzó 
képesség-kibontakoztató, illetve az integrációs felkészítés intézményi 
megvalósítását támogató szakmai szolgáltató rendszer kialakítása) adaptálása. 
Ennek célja a hátrányos helyzető tanulók integrált oktatásának hatékonyságának 
növelése egy olyan szolgáltatási rendszer kialakításával, amely elısegíti a plusz 
források hatékony felhasználását és a hátrányos helyzető tanulók 
szegregációmentes, sikerorientált nevelésének kialakítását, mérhetı eredmények 
felmutatását. Sikerkritérium: a pilot-program teljes vagy részleges megvalósulása. 

4. A szegregátumban él ık, s ezen belül kiemelten a roma népesség társadalm i 
integrációja 

A 2005-2015 közötti idıszakot a közép- és kelet-európai országok kormányfıi a Roma 
Integráció Évtizedévé nyilvánították. Ennek keretében a 2008-2009. évekre szóló intézkedési 
terv keretében megfogalmazott célok és Békés város helyzetébıl adódó kihívások és 
lehetséges programok a következık. 

a.) romák és nem romák életkörülményei között kialakult szakadék csökkentése 
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b.) romák társadalmi integrációja 

c.) romák gazdasági helyzetének javítása2 

Ennek érdekében az oktatás, foglalkoztatás, lakhatás, egészségügy, egyenlı bánásmód 
érvényesítése, valamint a kultúra, a média és a sport területén kerültek megfogalmazásra a 
célok. 

4. I. Roma civil szervezetek bevonása az egyeztetésbe 

A helyi cigány önkormányzat, valamint a roma civil szervezet bevonása minden olyan 
egyeztetı folyamatba, amelynek következményei a helyi romákat közvetlenül vagy 
közvetetten érint, s minden olyan tervbe, amely a romák társadalmi integrációjára irányul. Az 
CKÖ és a Polgármesteri Hivatal közötti kommunikáció javítása érdekében a romaügyi 
referens foglalkoztatásából adódó lehetıségek teljes kihasználása. Az oktatási területen a 
jelenleg is dolgozó 4 roma koordinátor és a CKÖ közötti kapcsolat további erısítése, a szülıi 
munkaközösségek és a koordinátorok közötti kapcsolat szorosabbra fonása. 

4. II. A fentebb meghatározott célterületek során végrehajtandó feladatok 

4. II. a.) Oktatás 

• Hátrányos helyzető gyermekek képességfejlesztése, korai fejlesztése és iskolai életre 
való felkészítése 

1. Az elszórtan – spanyol-katalán best practice átvételeként – megjelent Pedellus 
program meghonosítása a városban, melyben a pedellusok (asszisztensek) 
feladatai az iskolákban (az óraközi szünetekben) az ügyelet ellátása, az iskolába 
történı beszoktatás, a családlátogatás és a családokkal való kapcsolattartás, az 
orvosi vizsgálatra kísérés, az úszásoktatás és sportversenyek, valamint a cigány 
hagyományırzı foglalkozások támogatása. A kiválasztott asszisztensek a helyi 
közösség (ezen belül is speciálisan a roma közösség) egy-egy tagjának 
biztosítanak állást, képzést. Az asszisztensek segítenek az iskola – gyermek – 
család kapcsolatainak ápolását, az iskolai integrációt és ezen keresztül a 
gyermekek integrációját is. Jelenleg 4 fı roma koordinátor segíti a munkát, távlati 
cél: minden oktatási-nevelési intézmény 1-2 fı koordinátort/asszisztenst 
foglalkoztasson, amennyiben szükséges, kormányzati, önkormányzati források 
bevonásával. 

2. Az óvodáztatás 5 éves kortól törvényileg elıírt, de a szakmai elvárások szerint a 
halmozottan hátrányos helyzetőek körében kívánatos a 3 éves korban kezdıdı 
óvodai ellátás. A megfogalmazott cél, hogy a beíratást a meggyızés eszközével 
elérjék, szorgalmazzák, ehhez az érintett családok felkeresése, az óvodáztatás 
akadályainak felmérése és elhárítása szükséges. Az óvodapedagógusok, 
gyermekvédelmi szakemberek együttes munkája, szükség szerint civilek és 
önkormányzati források bevonása szükséges. Sikerkritérium az érintett gyermekek 
esetében a 95%-os beíratási arány elérése, illetve a gyermek folyamatos óvodai 
ellátásban való részvétele 3 éven keresztül. 

                                                
2 A „Városfejlesztési Kézikönyv”-ben használt értelemben mindhárom programpont esetében.  
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• Alsó és felsıtagozatos rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı 
gyerekek ingyenes étkeztetése. 

Korábban már országos szinten mőködött ingyenes és kedvezményes étkeztetés a 
kisiskolások részére – ha bizonyos feltételeknek megfeleltek –, e programot minden, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı gyermek (ide értve az alsó és 
felsıtagozatos érintett tanulókat is) számára elérhetıvé kell tenni, kormányzati és 
önkormányzati források bevonásával, valamint a civil szféra támogatásával 
szükséges részükre az ingyenes tankönyvcsomag biztosítása, a beiskolázást segítı 
egyszeri segély folyósítása augusztus hónapban. Ez a városban jelenleg 1661 
gyermeket érint.  

• A roma és hátrányos helyzető gyermekek közoktatási integrációjának elısegítése a 
deszegregációs, óvodáztatási, integrációs-módszertani, fogyatékosság-
felülvizsgálatai, továbbtanulást segítı, tanoda programok 

1. A roma és hátrányos helyzető gyermek közoktatási integrációja az elmúlt 
idıszakban elindult, az iskolai körzetek között a halmozottan hátrányos helyzetőek 
aránya kiegyenlített, e kiegyenlítettséget fenn kell tartani. Azonban a sajátos 
nevelési igényő gyermekek területi koncentrációjának problémáját meg kell oldani 
felmenı rendszerben. A program jogi keretét a város hatályos, 2007-ben 
elfogadott „Közoktatási Stratágiá”-ja jelenti. 

2. A roma és hátrányos helyzető gyermek társadalmi integrációja többek között a 
tanórákon kívüli programokban való részvétel növelésével érhetı el. A 
pedagógusok és az asszisztensek, a gyermekekkel foglalkozó civil szervezetek 
együttes feladata, hogy motiválják a gyermekeket a közösségi programokban való 
részvételre, a részvételt akadályozó tényezıket (család negatív viszonyulása, a 
részvétel tárgyi feltételeinek hiánya stb.) csökkentsék. A program sikeresnek 
tekinthetı, ha a roma és hátrányos helyzető gyermekek aktivitása nem tér el 
jelentısen társaikétól (~ -20%). 

3. A roma tanulók továbbtanulási mutatói messze az iskolai átlagok alatt maradnak, 
ami a lemorzsolódási arányokkal és a kompetencia mérés eredményeivel 
összhangban áll. A tanulmányi munka javításán túl kiemelt feladatunk a 
pályaválasztás-pályaorientáció erısítése. Sikerkritérium a roma tanulók körében a 
továbbtanulási hajlandóság növekedése: 4 év alatt 20%-kal, 8 év alatt 30%-kal. A 
város a „Bursa Hungarica” ösztöndíj programon kereszül nyújt ehhez támogatást. 

4. A sajátos nevelési igényő tanulók felülvizsgálata folyamatban van. A közoktatási 
törvény a részképesség-kiesés, a magatartási, tanulási-zavar miatt tanulásban 
akadályozott tanulók diagnosztizálását és terápiás ellátását a nevelési tanácsadók 
körébe utalja 2008 szeptemberétıl. A felülvizsgálat után a létszám feltehetıen 
csökkenni fog. A törvényi változások ismeretében vállalta fel a város a pedagógiai 
szakszolgálatok mőködtetését, így a jövıben nagyobb befolyásunk lesz arra, hogy 
a szociálisan hátrányos helyzet és a tanulásban akadályozottság kategóriáit 
élesebben elkülöníthessük. 

5. Az Útravaló és a Tanoda programok fenntartása az oktatási és nevelési 
intézményekben. A cél, hogy a programnak továbbra is az érintettek arányát 
közelítı mértékben kell elérnie a tanulókat. A 2006 végéig terjedı idıszakban az 
OKM és SZMM források mellett az NFT I. HEFOP Programja nyújtott erre 
pályázati lehetıséget, 2007-tıl a TÁMOP-ban jelennek meg ide köthetı pályázati 
ablakok. 
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• Informatikai képzés és fejlesztés a cigány kisebbségi önkormányzatok részére 

A Roma Integráció Évtizede útmutatása alapján a szükséges képzések és 
fejlesztések várhatók. A képzésekben részt vevık száma éves szinten haladja meg a 
20 fıt, ennek forrását döntıen kormányzati (SZMM) források adják. Cél, hogy a 
képzésben részt vevık legalább 50%-a a négy szegregátum területérıl érkezzen. 
Ehhez a Cigány Kisebbségi Önkormányzat aktív közremőködése szükséges. 

4. II. b.)Foglalkoztatás és vállalkozásfejlesztés 

• Komplex munkaerı-piaci programok 

A komplex munkaerı-piaci programoknak tartalmaznia kell a szükséges szakirányú 
végzettség irányába való orientálást, az aktív korúak foglalkoztatottságának 
növelésére irányuló programokat, valamint a feketemunka kifehérítését.  

1. A Munkaügyi Központ szakmai és anyagi támogatásával piacképes szakmák 
elsajátítása felé való orientálás segíthet a foglalkoztatottak arányának közép- és 
hosszútávú növelésében. Sikerkritérium az éves szinten 30-35 fı beiskolázása 
felnıttképzési (részben OKJ-s) tanfolyamokra. A tanfolyamok díját részben OFA 
forrásokból fedezzük. A térségben jelenleg a következı szakmákban van 
lehetıség elhelyezkedésre: építıipari munkás, nehézgépkezelı, targonca-vezetı, 
hivatásos sofır, teherautó vezetı, kereskedelmi eladó, vendéglátóipari 
alkalmazott, fakitermelı. Emellett speciális képzések keretében lehetıség van a 
térségre jellemzı kismesterségek (kosárfonás, kovács, bırmőves stb.) 
elsajátítására nem OKJ-s képzések keretében. 

2. Az oktatási intézmények részvételével a pályaorientációs beszélgetéseken a 
hiányszakmák felé, az önálló vállalkozás-indítás objektív kritériumainak 
megismerése felé irányuljon. A beszélgetések célja, hogy az önálló életkezdés 
reális és felelıs alapokon nyugvó várakozásokra épüljön. 

3. Atipikus foglalkoztatási módok (távmunka, részmunka, stb.) megismertetése mind 
az érintett csoportok, mind a vállalkozások körében. Ennek segítségével a 
kisgyermekes szülık, a gyermekgondozásból visszatérık stb. is részt vehetnek a 
munkaerıpiacon. A távmunkában való részvétel megalapozását informatikai alap- 
és szakismeretek elsajátítása jelenti, éves szinten 10-12 fı beiskolázásával. Az 
otthoni munkavégzéshez szükséges hardver és szélessávú kapcsolat 
kialakítására módosítani kell a jelenleg mőködı támogatási rendszert, hogy az 
lehetıséget nyújtson 1 éves türelmi idıre adott egyszeri kamatmentes támogatást 
kínálására a munkába állóknak3. Elsısorban a kisgyermek mellıl újra munkába 
álló kismamák számára jelenthet perspektívát a részmunkaidıs alkalmazás, 
valamint a rugalmas munkavégzés lehetısége. A Képviselı-testület 
kezdeményezésére szükséges a város meghatározó foglalkoztatóival egy 
foglalkoztatási paktum kidolgozása, melynek része lesz éves szinten 10-12 
részmunkaidıs, vagy rugalmas munkavégzést lehetıvé tevı munkahely 
kialakítása a városban úgy, hogy ennek legalább 50%-a a szegregátumban élıket 
érintse..  

                                                
3 Békés Város Képviselı-testülete, valamint a Vállalkozói Tanács közös gondozásában létezik pályázati 

lehetıség ilyen támogatásra, de jelenleg az türelmi idıre nem ad lehetıséget. 
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4. A munkavállalási hajlandóság növelését segítendı mentálhigiénés programokba 
kell bevonni az aktív korú, de hosszú ideje a munkaerıpiactól távol maradó, a 
szegregátumokban élı személyeket. Sikerkritérium a tartós munkanélküliek 
számára szervezett programokba éves szinten 20-25 fı bevonása. 

5. A feketemunka visszaszorítása a legális munkaerıpiaci részvétel egyidejő 
növelésével az országos programokhoz igazodva valósulhat meg. Ugyanakkor az 
idénymunka helyzetének megváltoztatása a folyamatos (egész éves) 
foglalkoztatottság irányába is kívánatos részcél. 

6. A közmunka-programokban való részvétel ösztönzését a foglalkoztatottság pozitív 
képének (jövedelem, stabilitás, életminıség, jövı) bemutatásával lehet és 
szükséges növelni. Ennek keretében lehetıséget kell teremteni, hogy az instabil 
jövedelem és életmód folytán igénybe vett – nem ritkán a szükséglet-kielégítésre 
irányuló – uzsorahitelek visszafizetése munkabérelıleg formájában (vagy más 
formában) biztosított legyen, s a hiteltartozások körforgásából, az idénymunka, a 
segélyek – mint a háztartás egyetlen jövedelemforrásai – instabil világából a 
foglalkoztatottak világába kerüljenek át a résztvevık. Sikerkritérium a közmunka 
programokban jelenleg visszatérıen alkalmazott 30-35 fıs kör bıvítése, évente 5-
10 fıvel. 

A program sikerét a közép- és hosszútávon javuló foglalkoztatási mutatók, valamint 
az állami és helyi segélyezési mutatók jelzik. 

• A szegregátumokban mőködı kis- és középvállalkozások fejlesztése, 
munkahelyteremtı beruházások 

1. A szegregátumokban élıket tartósan foglalkoztató kis- és középvállalkozások 
célzott támogatása a helyi adók mérséklésével, a fejlesztéshez szükséges 
pályázati lehetıségek bemutatásával, a pályázatírásban való közremőködéssel. 
Sikerkritérium a beadott vállalkozásfejlesztési pályázatok számának alakulása. 

2. Önkormányzati beruházások, megrendelések esetén a város elınyben részesíti a 
helyi vállalkozókat, vállalkozásokat, kiemelten azokat, melyek vállalják, hogy az 
ASZT-kben élı érintett társadalmi csoportokból (is) alkalmaznak munkaerıt a 
projekt idıtartamára. Sikerkritérium az ASZT-kbıl érkezı új munkavállalók 
számának alakulása. 

3. Az önkormányzat és a civil szféra segítségnyújtása a vállalkozás-fejlesztés, -
fenntartás területén. A program célja az induló, a szegregátumban élı tulajdonosi 
körrel rendelkezı vállalkozások túlélési esélyeinek javítása önköltségi áron nyújtott 
vállalkozás-vezetési ismeretek, adó-, és jogi tanácsadás révén. Sikerkritérium: az 
érintett szegregátumokban induló új vállalkozások közül a 3 évet megélı cégek 
arányának 20%-kal való emelése. 

4. II. c.) Lakhatás 

• „Nem mondunk le senkirıl!” zászlóshajó program.  

A program a többszörös hátrány felszámolása érdekében összehangolt mőveletekkel kívánja 
elérni, hogy megforduljanak az elmúlt évtizedek leszakadás irányába mutató tendenciái, s 
elinduljon e térségek társadalmi és gazdasági integrációja. Ennek keretében a komplex 
humánerıforrás- és közszolgáltatás-fejlesztés, életminıség-javítás, a szegregátumokban 
élık foglalkoztathatóságát, kompetenciáit, önszervezıdését és érvényesülési esélyeit javító 
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mőveletek, a civil szervezıdések fejlesztése, a közösségi és kulturális értékek 
megteremtésére és megırzésére irányuló fejlesztések elemei jelennek meg. A város 
szegregátumaiban ezért a cél az, hogy a korábban kifejtett oktatási és lakhatási integráció 
megvalósuljon, s ezen belül is kiemelten kezeljék a leghátrányosabb helyzető területeket (a 
KSH által meghatározott Antiszegregációs területeket), valamint az olyan területeket, 
amelyek veszélyeztetettek. A szegregátumokon belül tehát kiemelten fontos, hogy a jelölt 
Antiszegregációs területek komplex integrációjára irányuló törekvések mellett megelızzék az 
esetlegesen újonnan létrejövı, halmozottan hátrányos helyzető területek kialakulását. A 
sikeresség kritériuma az elérhetı források (pl. TÁMOP) megszerzése, a jelenlegi célterületek 
hosszútávú integrációja, valamint az, ha a veszélyeztetett területek mutatói nem romlanak 
(esetleg javulnak). 

• A szegregálódott városi lakótelepek, településrészek rehabilitációja, ott élık 
foglalkoztatási és szociális integrációja 

A szegregátumok területén komplex fejlesztések megvalósulása a cél, amelyben 
összeegyeztethetı módon kell szerepelnie a fentebb részletezett társadalmi, 
foglalkoztatási, területi integrációnak, ez utóbbin belül az infrastrukturális és 
életminıséget javító, valamint a közszolgáltatások hozzáférésére irányuló 
fejlesztéseknek. A cél, hogy a jelenleg indikatív akcióterületek mutatószámai 
javuljanak, így pl. az aszfaltozott utak arányának 10%-os javulása; a város teljes 
belterületének víziközmő és gáz-gerinchálózatra való rákötések arányának növelése. 

4. II. d.) Egészségügy 

• Népegészségügyi szőréseken való részvétel ösztönzése 

A népegészségügyi szőréseken való részvétel a lakosság életminıségének 
hosszútávú javulását eredményezhetik. A szőrések során felismert betegségek korai 
kezelése az egyén fizikai jóléte mellett csökkenti a családi és társadalombiztosítási 
tehertételeket is. A szőréseken való részvétel fontosságának megismertetése, a 
lakosság minél szélesebb körének bevonása az egészségügyi dolgozók mellett a civil 
szféra közremőködésével történhet. A cél, hogy a békési lakosság szőrıvizsgálatokon 
való részvétele megközelítıleg hasonló legyen az országos átlaghoz. E mutatóknak 
mind a különbözı demográfiai, mind pedig az etnikai csoportokban középtávon el kell 
érnie az országos átlagot. 

• Foglalkoztatás-ösztönzı programok, amelyek támogatják a szegregátumokban élık 
alkalmazását az egészségügyi hiányszakmákban 

Az egészségügyi hiányszakmákban való alkalmazás feltétele a romák esetében is a 
szakirányú képzés, amely az általános- ill. középiskolai képzés során 
pályaorientációval támogatható. A szakképzés befejezése után garantált munkahely-
biztosításra irányuló programok kidolgozása szükséges. Elsıdlegesen az 
ápoló/ápolónı hiány felszámolásában, az asszisztensi munkák, valamint a szociális 
gondozói feladatok ellátásában mutatkozik tér e társadalmi rétegekbıl érkezı 
munkavállalók számára. Cél: a szakirányú képzésre jelentkezık számának 25%-os 
növelése 4 év alatt, illetve a képzettek elhelyezkedési arányának 80%-ra emelése 8 
év alatt. Ennek keretét a város által mőködtetett „Bursa Hungarica” ösztöndíj program 
adja. 
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4. II. e.) Kultúra 

A kulturális téren szervezett programok elsıdleges célja a többségi társadalom felé 
bemutatni a roma kisebbség értékeit, s ezen keresztül a befogadási hajlandóság és a 
tolerenciaszint növelése a cél. 

• A roma kultúra méltó bemutatása, képzések, színházi programok 

1. Az oktató-nevelı intézményekben a cigány kultúra bemutatása, a toleranciára 
való nevelés az oktatási asszisztensek feladata. Az oktatók feladata, hogy a roma 
kultúra elemei bemutatásra kerüljenek a rendezvényeken. A roma kultúra és 
történelem oktatása az iskolai foglalkozások részeként is meg kell, hogy jelenjen, 
a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazottak szerint. Cél: a jelenleg élı 
kezdeményezések hagyománnyá formálása, az események idıbeni sőrítése (évi 
2-2 alkalom iskolánként).  

2. A városi rendezvényeken a roma kultúra színpadi és interaktív formában való 
bemutatása a közösség tagjainak részvételével, a roma civil szervezetek hatékony 
támogatásával valósulhat meg. Cél: a jelenleg élı hagyományok továbbvitele. 

5. Foglalkoztatási helyzet 

A foglalkoztatási helyzet javítása, a munkaerıpiaci integráció elısegítése képzési, átképzési, 
munkahelyteremtési, elhelyezkedést segítı stb. programokkal 

1. Jelenleg 20-30 fıt tudnak foglalkoztatni közmunkaprogramban, ezt új résztvevık 
bevonásával lehet növelni, évi 5-10  fıvel a városban induló beruházások 
függvényében. A növekmény döntı hányadát (legalább 75%-ban) a négy 
szegregátum területérıl kell bizotsítani. 

2. Az önkormányzati munkahelyteremtı támogatási kerete korlátozott, elsısorban az 
új munkahelyek megteremtését célozzák, a megtartást nem. Cél lehet a korábban 
létrejött munkahelyek fennmaradásának szükségszerinti támogatása. Ennek 
érdekében egy önkormányzati szintő felmérés szükséges. A sikerkritérium: a 
létrejött munkahelyek legalább 50 %-ának fennmaradása (szükség szerint további, 
csökkenı támogatással). Ez egyben az önkormányzat támogatási rendszerének 
újragondolását is igényli. 

3. Jelenleg 40-50 fı megváltozott munkaképességő dolgozik, a helyi vállalkozók 
támogatásával további évi 1-5 fı találhat állást. 

4. A Munkaügyi Központ szakmai és anyagi támogatásával piacképes szakmák 
elsajátítása felé való orientálás segíthet a foglalkoztatottak arányának közép- és 
hosszútávú növelésében. Sikerkritérium az éves szinten 30-35 fı beiskolázása 
felnıttképzési (részben OKJ-s) tanfolyamokra. A tanfolyamok díját részben OFA 
forrásokból kell fedezni. A térségben jelenleg a következı szakmákban van 
lehetıség elhelyezkedésre: építıipari munkás, nehézgépkezelı, targonca-vezetı, 
hivatásos sofır, teherautó vezetı, kereskedelmi eladó, vendéglátóipari 
alkalmazott, fakitermelı. Emellett speciális képzések keretében lehetıség van a 
térségre jellemzı kismesterségek (kosárfonás, kovács, bırmőves stb.) 
elsajátítására nem OKJ-s képzések keretében. 

5. Az oktatási intézmények részvételével a pályaorientációs beszélgetéseken a 
hiányszakmák felé, az önálló vállalkozás-indítás objektív kritériumainak 
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megismerése felé irányuljon. A beszélgetések célja, hogy az önálló életkezdés 
reális és felelıs alapokon nyugvó várakozásokra épüljön. 

6. Atipikus foglalkoztatási módok (távmunka, részmunka, stb.) megismertetése mind 
az érintett csoportok, mind a vállalkozások körében. Ennek segítségével a 
kisgyermekes szülık, a gyermekgondozásból visszatérık stb. is részt vehetnek a 
munkaerıpiacon. A távmunkában való részvétel megalapozását informatikai alap- 
és szakismeretek elsajátítása jelenti, éves szinten a szegregátumokban élı 5-6 fı 
beiskolázásával. Az otthoni munkavégzéshez szükséges hardver és szélessávú 
kapcsolat kialakítására módosítani kell a jelenleg mőködı támogatási rendszert, 
hogy az lehetıséget nyújtson 1 éves türelmi idıre adott egyszeri kamatmentes 
támogatást kínálására a munkába állóknak4. Elsısorban a kisgyermek mellıl újra 
munkába álló kismamák számára jelenthet perspektívát a részmunkaidıs 
alkalmazás, valamint a rugalmas munkavégzés lehetısége. A Képviselı-testület 
kezdeményezésére szükséges a város meghatározó foglalkoztatóival egy 
foglalkoztatási paktum kidolgozása, melynek része lesz éves szinten 10-12 
részmunkaidıs, vagy rugalmas munkavégzést lehetıvé tevı munkahely 
kialakítása a városban úgy, hogy ennek legalább 50%-a a szegregátumban élıket 
érintse. 

7. A munkavállalási hajlandóság növelését segítendı mentálhigiénés programokba 
kell bevonni az aktív korú, de hosszú ideje a munkaerıpiactól távol maradó a 
szegregátumokban élı személyeket. Sikerkritérium a tartós munkanélküliek 
számára szervezett programokba éves szinten 20-25 fı bevonása. 

8. A feketemunka visszaszorítása a legális munkaerıpiaci részvétel egyidejő 
növelésével az országos programokhoz igazodva valósulhat meg. Ugyanakkor az 
idénymunka helyzetének megváltoztatása a folyamatos (egész éves) 
foglalkoztatottság irányába is kívánatos részcél. Szükséges volna az uzsorahitelek 
rendszerének felszámolása, ám a rendırség feljelentés hiányában a témával nem 
tud érdemben foglalkozni! 

9. A közmunka-programokban való részvétel ösztönzését a foglalkoztatottság pozitív 
képének (jövedelem, stabilitás, életminıség, jövı) bemutatásával lehet és 
szükséges növelni. Ennek keretében lehetıséget kell teremteni, hogy az instabil 
jövedelem és életmód folytán igénybe vett – nem ritkán a szükséglet-kielégítésre 
irányuló – uzsorahitelek visszafizetése munkabérelıleg formájában (vagy más 
formában) visszafizethetı legyen, s a hiteltartozások körforgásából, az 
idénymunka, a segélyek – mint a háztartás egyetlen jövedelemforrásai – instabil 
világából a foglalkoztatottak világába kerüljenek át a résztvevık. Sikerkritérium a 
közmunka programokban jelenleg visszatérıen alkalmazott 30-35 fıs kör 
bıvítése, évente 5-10 fıvel. 

A program sikerét a közép- és hosszútávon javuló foglalkoztatási mutatók, valamint 
az állami és helyi segélyezési mutatók jelzik. 

6. közszolgáltatások 

• A közszolgáltatásokhoz (szociális és egészségügyi szolgáltatások) való hozzáférés 
javítása.  

                                                
4 Békés Város Képviselı-testülete, valamint a Vállalkozói Tanács közös gondozásában létezik pályázati 

lehetıség ilyen támogatásra, de jelenleg az türelmi idıre nem ad lehetıséget. 
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A közszolgáltatásokhoz (szociális és egészségügyi szolgáltatások) való hozzáférés 
kiegyenlített. Jelenleg a DAOP-2007-4.1.1 Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése alap-, járóbeteg 
szakellátás korszerősítése (Békési kistérségi komplex mozgásszervi járóbeteg ellátó 
központ rekonstrukciós tervérıl) c. program fut, s a jövıben a DAOP-2008-4.1.3.A.B. 
Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek 
infrastrukturális fejlesztése valamint a DAOP-2008-4.1.3.C.D Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék 
önálló fejlesztése programok jelennek meg. 

 

A fenti eszközrendszerbıl az egyes szegregátumokra vonatkozóan Békés város a 
következıket kívánja alkalmazni:  

 

 Mely eszközrendszert? Milyen forrásból? Idıbeli 
ütemezés 

Belváros integrált 
fejlesztés területe 

3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

OKM 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

2008-2010 

Városi fürdı fejlesztés 
területe 

3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

OKM 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

Tömbház rekonstrukció 

3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

OKM 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

Temetı rehabilitáció 4.II.c. 
6. 

DAOP 1. prioritási tengely 
DAOP, ÁOP 

Iparterület fejlesztés 1. 

4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

Szociális integráció 
célterülete 

1. b.)  
2.  
3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
3.6. 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

DAOP 5. prioritási tengely 
TÁMOP 
OKM 
Országos Oktatási Integrációs Hálózat 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

Dánfok turisztikai és 
lakóterületi fejlesztés 

3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

OKM 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 
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Iparterület fejlesztés 2. 

4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

   

Antiszegr.ter._1. 

1. b.) 
2. 
3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
3.6. 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

DAOP 5. prioritási tengely 
TÁMOP 
OKM 
Országos Oktatási Integrációs Hálózat 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

Antiszegr.ter._2. 

1. b.) 
2. 
3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
3.6. 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

DAOP 5. prioritási tengely 
TÁMOP 
OKM 
Országos Oktatási Integrációs Hálózat 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

Antiszegr.ter._3. 

1. b.) 
2. 
3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
3.6. 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

DAOP 5. prioritási tengely 
TÁMOP 
OKM 
Országos Oktatási Integrációs Hálózat 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

Antiszegr.ter._4 

1. b.) 
2. 
3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
3.6. 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

DAOP 5. prioritási tengely 
TÁMOP 
OKM 
Országos Oktatási Integrációs Hálózat 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

 

A programok végrehajtásának felelıse Békés Város Képviselı-testülete, szükség esetén 
partner intézmények, vállalkozások és civil szervezetek bevonásával.  

A programok kommunikációjában Békés Város Polgármesteri Hivatalának munkatársai 
mellett az önkormányzati tulajdonú intézmények vezetıi, a vállalkozói érdekképviseleti 
szervezetek, valamint a civil szervezetek játsszák a meghatározó szerepet. A romákra 
vonatkozó programok esetében a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Polgármesteri 
Hivatalban foglalkoztatott romaügyi referens, valamint az egyes oktatási intézményekben 
foglalkoztatott roma koordinátorok feladata az elsıdleges.  

 

III. B. A városnak jelenleg nincs megvalósítás alatt lévı szegregált területet érintı 
városfejlesztési programja. 

III.C. A nem-szegregált területekre irányuló városfejlesztési, városrehabilitációs programok 
esetében kiemelt feladat, hogy a programok megvalósítása, illetve a program eredményei 

A
 m

egnyíló pályázati ablakok függvényében 
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hozzájáruljanak a szegregált területeken élık helyzetének javításához is. Ennek egyik 
legfontosabb eszköze, olyan kivitelezık elınyben részesítése, melyek vállalják, hogy 
alkalmaznak szegregált területen élıket is (foglalkoztatási programok, közbeszerzési 
eljárások a beruházások esetében stb.). Továbbá törekedni kell arra, hogy a megvalósuló 
szakképzési, foglalkoztatási, közoktatás fejlesztési programból a szegregált területen élık is 
részesedjenek az érintett társadalmi csoportok népességarányában.  

 



 

 

1a. táblázat: A 2001-es Népszámlálás adataiból elıállított mutatók 

Az IVS-ben azonosított 
városrészek és szegregátumok 
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Belváros 3504 17,9 67,3 14,8 21,8 16,8 1497 4,4 46,8 15,8 
Újváros 1840 15,1 60,3 24,7 25,3 8,9 764 31,3 50,7 18,2 
Borosgyán-Malomasszonykert 2185 20,2 61 18,9 31,2 6,9 748 22,2 54,3 25,2 
Malomvég 2725 13,7 59 27,4 24,5 8,5 1121 20,9 48 17,8 
Bánhida 3323 17 55,7 27,3 26,5 7,7 1183 15,8 48,2 18,7 
Szécsénykert 941 17,1 61,6 21,3 38,3 2,1 362 33,2 52,1 26,7 
Ibrány 3132 18,8 60,7 20,5 30,3 6,5 1137 27,8 52,7 21,3 
Hatház 3329 23,7 61,3 15 50,4 2,9 1080 43,1 66,6 41,6 
Dánfok 31 19,4 61,3 19,4 5,3 20,8 17 17,7 42,1 0 
Külterület 653 18,7 60,8 20,5 46,6 2,4 295 69,2 59,7 34,3 
Belváros-AT 2076 17,6 69,5 16,5 23,6 18,8 835 5 50,1 17,7 
Fürdı-AT 378 14 58,2 27,8 11,4 20,1 166 22,9 40,9 9,1 
Lakótelep-AT 1814 21,7 69,2 9,2 20,1 12 795 1,4 44,9 14,2 
Temetı-AT 659 18,8 60,6 20,6 32,8 3,5 254 51,2 56,1 23,6 
Iparterület 1.-AT 126 14,3 61,9 23,8 39,7 2,4 43 37,2 68 29,5 
Iparterület 2.-AT 208 38,5 52,4 9,1 66,1 2,1 42 40,5 75,2 59,6 
Dánfok-AT 31 19,4 61,3 19,4 5,3 20,8 17 17,7 42,1 0 
Szociális rehabilitáció-AT 2414 26,6 62,3 11,1 58,5 1,2 654 50,6 72,1 48,5 
Város egészére vet. mutató 21663 18,2 60,9 20,9 31,1 8 8204 24,4 52,7 23,4 
Antiszegregáció 1. terület 365 33,4 56,2 10,4 65,4 1,7 83 31,3 79 59 
Antiszegregáció 2. terület 532 33,7 60,3 6 88,2 0 119 83,2 96,6 85,7 
Antiszegregáció 3. terület 317 27,8 60,3 12 67 0 86 80,2 72,3 51,8 
Antiszegregáció 4. terület 618 23 57 20,1 60 1,6 196 57,1 71,9 50 
Forrás: KSH adatok - Népszámlálás, 2001 



 

 

1b. táblázat: A 2001-es Népszámlálás adataiból elıállított mutatók.(folytatás) 
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Belváros 50,6 37,1 3242        
Újváros 45,6 51,5 1884        
Borosgyán-Malomasszonykert 42,1 46,8 2220        
Malomvég 47,6 49,2 2734        
Bánhida 48,1 44,4 3329        
Szécsénykert 44 47,5 957        
Ibrány 43,9 48,2 3203        
Hatház 31,7 55,3 3359        
Dánfok 57,1 40 30        
Külterület 37,4 55,3 659        
Belváros-AT 47,2 39,7 1803        
Fürdı-AT 56,2 43 386        
Lakótelep-AT 53,4 33,4 1829        
Temetı-AT 41 53,6 666        
Iparterület 1.-AT 29,8 57,8 130        
Iparterület 2.-AT 22,3 57,8 209       
Dánfok-AT 57,1 40 30       
Szociális rehabilitáció-AT 26,6 58 2436 66,4 74,8 30,4 10,4 28,9 17,5 
Város egészére vet. mutató 44 47,2 21617 49 65 17 7,9  10,9 
Antiszegregáció 1. terület 19,4 64 366 69,8 88 2,3 0 43,4 13,4 
Antiszegregáció 2. terület 3,3 90,7 528 90,9 90 79,3 28,3 54,2 45,7 
Antiszegregáció 3. terület 26,4 58,8 318 67,9 75,1 32,9 16,5 24,1 16,7 
Antiszegregáció 4. terület 26,1 61,2 623 60,2 76,2 29,9 9,5 32,1 18,1 
Forrás: KSH adatok - Népszámlálás, 2001 



 

 

2. táblázat: Városrészek és szegregátumok segélyezési mutatói 

Az IVS-ben azonosított 
városrészek és szegregátumok 

neve 
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Belváros 3388 1497 5,34 10,71 6,23 2,94 0,60 n.a. 9,35 
Újváros 1748 768 12,89 57,12 15,45 7,29 6,25 3,20 14,32 
Borosgyán-Malomasszonykert 2163 750 17,06 107,10 24,87 11,73 12,00 11,50 8,67 
Malomvég 2589 1127 8,52 30,94 11,47 5,41 2,31 n.a. 9,14 
Bánhida 3157 1185 5,06 20,23 5,89 2,78 1,43 n.a. 11,55 
Szécsénykert 948 377 33,42 58,31 47,81 22,55 13,00 7,80 7,96 
Ibrány 3007 1143 14,43 105,91 15,58 7,35 7,79 6,90 9,71 
Hatház 3220 1086 37,85 447,44 60,31 28,45 34,62 19,80 8,37 
Dánfok 30 17 17,65 0 0 0 0 n.a. 11,76 
Külterület 647 303 11,88 10,66 16,79 7,92 2,97 n.a. 4,29 
Belváros-AT 1972 835 5,68 30,94 9,90 4,67 3,11 n.a. 9,89 
Fürdı-AT 359 166 6,52 11,90 24,27 11,45 6,02 n.a. 24,09 
Lakótelep-AT 1744 795 10,69 47,52 12,53 5,91 5,03 n.a. 2,64 
Temetı-AT 639 254 13,39 0 5,85 2,76 0 10,00 0 
Iparterület 1.-AT 119 43 9,31 3,57 34,51 16,28 6,98 n.a. 0 
Iparterület 2.-AT 199 45 71,11 4,76 37,69 17,78 8,89 35,00 0 
Dánfok-AT 30 17 17,65 0 24,93 11,76 0 n.a. 8,37 
Szociális rehabilitáció-AT 2366 659 46,28 461,72 95,55 45,07 58,88 28,80 10,93 
Város egészére vet. mutató 20846 8253 14,69 10,57 20,13 9,50 8,87 5,00 9,78 
Város egészére adott 
segélytípus száma     1212 872 1661 784 732   805 

Forrás: Önkormányzati nyilvántartások, KSH adatközlés 



 

 

3. táblázat: Általános iskolai közoktatás integráltságának felmérése 

Tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint 
Tanulólétszám az 

intézményben Normál (általános) 
tanterv 

Emelt szintő oktatás 
és/vagy két tanítási 

nyelvő iskola 

Gyógypedagógiai 
tagozat 

OM 
azono-

sító 
Intézmény neve 

Összesen HH HHH SNI Összesen HH HHH SNI Összesen HH HHH SNI Összesen HH HHH SNI 

200901 Eötvös József Ált. isk. 374 279 199 99 198 163 119 81 176 116 76 18     

  Karacs Teréz Ált. isk. 473 148 32 29 316 113 27 27 157 35 5 2     

  Dr. Hepp Ferenc Ált. isk. 635 182 61 24 334 104 31 13 302 78 30 11     

Forrás: Önkormányzati adatközlés 



 

 

4.A. táblázat: A település infrastruktúrája 

 Településrész Utcanév 
Vezetékes víz     
Áram     
Közvilágítás     
Szennyvíz-csatorna Hatház Vágóhíd u., Rét u., Gyár u., Kötélverı u. 
Gáz      
Pormentes út Belváros Fábián u., Liliom u. (parkoló), Kerék u., Korona u., Csíkos u. zugok 

  
Bánhida Dr. Veress E. u., Árpád u., Pacsirta u., Rózsa u., Pásztor u., Szív u., Andor u., Fülöp u., Álmos u., Elıd 

u., Ótemetı u. 

  
Ibrány Tőzkút u., Kasza u., Kastély zug, Maróthy u., Galamb u., Kürt u., Jámbor u., Kopasz u., Sirály u., Gólya 

u. 

  
Hatház Károlyi u., Tóth u., Kecskeméti u., Prágai u., Vadvirág u., Tanács sor, Vasút sor, Legelı sor, Szélmalom 

u., Pipacs u., Dankó P. u., Gorkij u., Mónus I. u., Hegedős u. 
  Újváros Lenkey u., Kemény u., Egyenes u. ,Győrő u., Kölcsey u. 
  Malomvég Hajnal u., Búzavirág u., Asztalos u., Kurta u., Fürdısétány zug, Telep u., Nyíl u., Teleky u., Raktár sor 
  Malomasszonykert Gát u., Hajó u. 
  Dánfok Kökény u. 
  Szécsény-kert Tárház u., Csendes u., Décseri u., Nyereg u., Nyár u., Szılı u. zug, Tavasz u., Szeglet u. 

 



 

 

4.B. táblázat: A település infrastruktúrája 

 
 Településrész Utcanév 
Csak útalap van, 
de nincs 
aszfaltburkolat 

Belváros Lilla u., Gém u., Kígyó u., Arany J. u., Csók-zug 

  Bánhida Pásztor u., Bánvég u., Fülöp u., Katona u., Bánát u. 
  Ibrány Gagarin u., Szik u., Galamb u., Maróthy u., Kubikos u., Sodrony u., Kasza u., Kispince-zug, Jámbor u. 

  
Hatház Magyar u., Erkel u., Kereszt u., Legelı sor, Pusztaszeri u., Vágóhíd u., Darányi K. u., Kisfaludy K. u., Rét 

u., Gyár u., Törökvész u., Vasút sor, Töltés u., Kötélverı u., Soványhát u. 
  Újváros Daru u., Lenkey u., Kinizsi u.,  Mikes K. u., Gyöngy u., Kemény u., Mikszáth K. u. 
  Malomvég Telep u., Jobbágy u., Zsilip u., Köröspart sor 

  
Malomasszonykert Dió u., Magyari I. u., Görbe u., Róna u., Szalag u., Domokos u., Sarló u., Szabadkai u., Mátyás kir. u., 

Attlia u., Borosgyán u., Jókai u., Hunyadi u., Körgát sor, Hunyadi tér 

  
Dánfok Bodoki K. u., Váczi M. u., Harcsa u., Sátor tér, Zsibongó tér, Kárász u., Keszeg u., Nád u., Pákász u., 

Sárhajó u., Sulyom u., Vadvíz u., Horgász tér, Napsugár tér, Boglárka tér, Füzes u. 

  
Szécsény-kert Nevelı u., Brassói u., Fiumei u., Iglói u., Halász u., Temesvári u., Décseri u., Nyereg u., Tavasz u., Árvíz 

u., Földvár u., Akácfa u. 

Járda 
Dánfok Révhajó u., Sátor tér, Sulyom u., Zsibongó tér, Bodoki K. u., Boglárka tér, Horgász tér, Kárász u., 

Keszeg u., Kökény u., Vadvíz u., Napsugár tér, Pákász u. 
  Ibrány Sodrony u., Jégverem u. 
  Malomasszonykert Róna u. 
  Újváros Csabai u. (szakasz), Zrínyi u. (egyik oldal) 
  Hatház Szarvasi u. (szakasz), Táncsics u. (szakasz) 

Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 



 

 

5. táblázat: Folyamatban lévı telepfelszámolási és rehabilitációs program(ok) bemutatása 

A programban érintett 
utcák 

A programban érintett 
lakások száma 

A program 
költségvetésének 

forrásai 

Milyen formában történik az 
érintett lakosok 
elhelyezése? 

Az akcióterületen élı családok 
elhelyezésének helye (az utcák neve, 

külsı település neve) 

Nem volt ilyen!     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
Megjegyzés: A hajdani romatelepet az 1970-es évek során számolták fel! 

 


