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AZ ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV FŐBB ADATAI 

 

Személyi hatálya:  

Csongrád Város Önkormányzata 

 

Területi hatály:  

Csongrád Város közigazgatási területe 

 

Időbeli hatálya:  

2011. december 15. – 2016. december 14. 

 

Felülvizsgálata:  

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért 

Felelős Szakállamtitkársága által készített, második, javított kiadású Városfejlesztési 

Kézikönyvben megfogalmazottak szerint az anti-szegregációs terv megvalósulásának 

áttekintése évente, felülvizsgálata, aktualizálása 3 évente szükséges, vagy az anti-

szegregációs terv által lehatárolt területeken végbemenő, vagy azt befolyásoló 

fejlesztések, érdembeli változások esetén azonnal.  

A következő időszakos felülvizsgálat időpontja: 2014. december 14-ig. 

 

Készítette:  

Edify Szolgáltató Kft. (www.edifytanacsado.hu)  

 

A helyzetelemzéshez felhasznált adatokat szolgáltatta:  

 Csongrád Város Önkormányzata 

 

Használt statisztikai adatbázisok: 

 VÁTI TeIR rendszer 

 KSH T-STAR rendszer 

 KSH Kartogram 

 

Anti-szegregációs szakértő:  

Teleki András 

http://www.edifytanacsado.hu/
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ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK 

 

Csongrád Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít: 

 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, 

megszüntetésére;  

 az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció 

megváltoztatására; 

 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés biztosítására;  

 munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására; 

 a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási 

esélyeik javítására; 

 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és 

az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében; 

 a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a 

döntéshozatalban, ill. a közügyek irányításában. 

 

Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő fenntartói tevékenységek, 

felelősségek  

 az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a kötelezettségek meghatározása;  

 a kötelezettségek teljesítéséért felelős személyek kijelölése, akiknek fő feladata:  

 a program megvalósításának koordinálása,  

 a program végrehajtásának nyomon követése,  

 az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok 

kivizsgálása;  

 az esélyegyenlőségi terv nyilvánosságának biztosítása;  

 az esélyegyenlőségi terv megvalósításában érintett intézmények 

vezetőinek tájékoztatása;  

 esélyegyenlőségi kockázatok kezelése, intézkedési tervek készítése, 

értékelése, folyamatos korrekciója;  

 fejlesztési célok időrendi prioritásának kialakítása, a mérhetőséget 

lehetővé tevő indikátorok meghatározása. 
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JOGSZABÁLYOK, RELEVÁNS FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 

 

Az anti-szegregációs helyzetelemzés a következő dokumentumok, jogszabályok, helyi 

rendeletek alapján, illetve felhasználásával készült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 

Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága által 

készített, második, javított kiadású Városfejlesztési Kézikönyvben megfogalmazottak 

szerint: 

 

Helyi rendeletek 

Többször módosított 

 „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról” szóló 39/2003. (XII.23.) Ökt. 

rendelet; 

 A  lakástulajdon  megszerzésének  helyi  támogatási rendszeréről” szóló 18/1997. 

(VI. 30.) Ökt. rendelet,   

 „A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról.”szóló 

23/2003. (VIII. 29.) Ökt. rendelet 

  „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló 29/2011. (IX.23.) önkormányzati 

rendelete  

 „A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról.” szóló 

25/2011. (VIII. 26.) ÖKt. rendelet 

 "A lakástulajdon megszerzésének helyi támogatási rendszeréről" szóló 18/1997. 

(VI. 30.) ÖKt. rendelet 

 "A helyi közművelődési feladatok ellátásáról." szóló 1/2000. /II. 9./ Ökt. rendelet  

 "Csongrád város védőnői körzeteinek megállapításáról" szóló 21/2005. /VI.21/ 

ÖKt. rendelet 

 "Csongrád város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve 

jóváhagyásáról." szóló 25/2005. /VIII. 29./ ÖKt. rendelet 

 "Az önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj és 

tandíj összege megállapításának szabályairól" szóló 6/2006. /I. 31./ ÖKt. rendelet 

 "A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről" szóló 14/2006. (III.29.) 

ÖKt. rendelet 

http://www.csongrad.hu/hun/onkormanyzat/rendeletek/25_2011.doc
http://www.csongrad.hu/hun/onkormanyzat/rendeletek/18_1997.doc
http://www.csongrad.hu/hun/onkormanyzat/rendeletek/18_1997.doc
http://www.csongrad.hu/hun/onkormanyzat/rendeletek/1-2000.doc
http://www.csongrad.hu/hun/onkormanyzat/rendeletek/21_2005.doc
http://www.csongrad.hu/hun/onkormanyzat/rendeletek/21_2005.doc
http://www.csongrad.hu/hun/onkormanyzat/telepulesrendezes/helyi_epitesi_szabalyzat/hesz_egysegesitett_2008.pdf
http://www.csongrad.hu/hun/onkormanyzat/rendeletek/6-2006.doc
http://www.csongrad.hu/hun/onkormanyzat/rendeletek/14-2006.doc
http://www.csongrad.hu/hun/onkormanyzat/rendeletek/14-2006.doc
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 "Az általános iskolai beíratásnál figyelembe vehető sajátos helyzet 

megállapításáról". szóló 9/2009. (II.9) ÖKt. rendelet 

 „A vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi 

támogatásáról” szóló 14/2009. (III. 24.) ÖKt rendelete 

 

Dokumentumok 

 KSH 2001. évi Népszámlálás vonatkozó csongrádi adatai és az adatok alapján 

készített KSH szegregátum-térkép (Kartogram); 

 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS); 

 Akcióterületi Terv; 

 Helyi építési szabályzat és településszerkezeti és szabályozási terv; 

 Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program; 

 Társulási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program; 

 Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Beavatkozási Terv; 

http://www.csongrad.hu/hun/onkormanyzat/rendeletek/9_2009.doc
http://www.csongrad.hu/hun/onkormanyzat/rendeletek/14-2009.doc
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ANTI-SZEGREGÁCIÓS HELYZETELEMZÉS 

Demográfiai mutatók 

2000. és 2010. évek közt Csongrád állandó lakónépességének száma 7%-kal csökkent.  

A számadatok tükrében megállapítható, hogy a nők aránya a férfi állandó népességhez 

viszonyítva átlag 13,22% magasabb ugyan ezen időszak alatt. 

 

Év Állandó népesség 

Férfi Nő Együtt 

2000 8959 10154 19113 

2004. 8716 9851 18567 

2005. 8646 9765 18411 

2006. 8600 9723 18329 

2007. 8537 9714 18251 

2008. 8482 9626 18108 

2009. 8418 9545 17963 

2010 8344 9411 17755 

2011. 8226 9274 17500 

Forrás: Polgármesteri Hivatal Okmányiroda 

 

Mindenképpen fontos megjegyezni, hogy a Csongrádot érintő visszaesés többszörösen 

meghaladja a megyei átlagot. E tény jelentőségét növeli az is, hogy a megyében található 

9 város közül Csongrádot érintette legsúlyosabban a népességveszteség, míg a második 

legkedvezőtlenebb helyzetben a közeli Szentes van 4,8%-os csökkenéssel. 

Csongrád térségét vizsgálva azt kell megállapítanunk, hogy a kistérségben jelentősen 

magasabb a 60 évesnél idősebb lakosság aránya, mint a megye egész területén. Ez az 

érték 2001-ben 25,45% volt, ami azt mutatja, hogy a lakosság egynegyede a legidősebb 

korcsoportba tartozik – a kérdés foglalkoztatási szempontból is jelentőséggel bír, hiszen 

feltételezhetően az idős lakosság nagy arányban az inaktívak közé tartozik, ugyanakkor 

a kistérségi és városi lakosság fogyásának is egyik magyarázatául szolgál.  

Csongrád városát közelebbről megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy az idős lakosság 

jelenléte a kistérségi arányoknak megfelelően igen magas (24,82%), a pozitívum a 

megyéhez képest 4%-ot meghaladó. A 0-14 éves korosztályba tartozók lakosságon belüli 

aránya a megyei, kistérségi és városi adatok esetében nem mutat komoly eltérést, 
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ugyanakkor a 15-59 évesek aránya a kistérségihez közeli, tehát a megyeitől jóval 

alacsonyabb értéket mutat. 

Mindent összevetve kijelenthető, hogy a település lakossága folyamatosan csökken, ezen 

túlmenően pedig viszonylag kedvezőtlenül alakul a lakosság kormegoszlása is.  

 

A lakónépesség kor szerinti összetétele és annak változása 

 2006 2011 
2011/2006 

(%) 

0-14 éves 2593 2326 -10% 

15-59 éves 11235 10795 -3,5% 

60-x 4501 4634 +3% 

Összesen 18329 17755 -3% 

Forrás: Önkormányzati adatok 

Foglalkoztatottság, munkanélküliség 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2011. októberi hivatalos adatszolgáltatása szerint 

Csongrád Városában 886 fő regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván, így a település 

relatív munkanélküliségi mutatója 7,76%1, hiszen a munkaképes korú lakosság száma a 

11.422 fő.  

 

A munkanélküliségi adatok 2009 – 2011. évek azonos, október havi adatsorait vizsgálva 

azt tapasztaljuk, hogy az elmúl években Csongrád Városának munkanélküliségi adatai 

folyamatosan javultak. 2009. év októberéhez képest a település relatív mutatója 9,36%-

ról 2011-re közel két százalékpontos csökkenéssel 7,76%. A vizsgált első 2 évben 

látható, hogy a munkaképes korú lakosság számának csökkenésénél nagyobb csökkenés 

következett be a nyilvántartott álláskeresők számában, mely a foglalkoztatás növelését 

jelenti. 

 

Mindemellett látszik, hogy az országos relatív mutatóhoz viszonyított arány is évről évre 

javuló tendenciát mutat, annak ellenére, hogy az országos arányszám folyamatosan 

romlott a vizsgált időtávban. 

 

                                                 
1 Relatív mutató: nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában 
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Nyilvántartott 

álláskeresők 

(fő) 

Folyamatosan 

(365 nap) 

nyilvántartottak 

száma (fő) 

Munkaképes 

korú népesség 

(fő) 

Relatív 

mutató (%) 

Arányszám 

(%)2 

2009. október 1087 255 11618 9,36 1,11 

2010. október 969 258 11520 8,41 1,04 

2011. október 886 167 11422 7,76 0,98 

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Településsoros munkanélküliségi adatsor 

 

Regisztrált munkanélküliek részére nyújtott ellátások 

 

Járadék 

típusú ellátás 

(fő) 

Segély típusú 

ellátás                    

(fő) 

BPJ, RÁT, RSZS 

(fő) 

2009. október 234 78 234 

2010. október 158 66 202 

2011. október 164 36 175 

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Településsoros munkanélküliségi adatsor 

 

A helyi mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, a foglalkoztatottság növelése és a 

csongrádi álláskeresők munkához jutásának megkönnyítése céljából az önkormányzat 

megalkotta 14/2009. (III. 24.) számú rendeletét, mely az önkormányzattól elnyerhető 

munkahelyteremtő beruházások támogatásának feltételeit részletezi. 

Szociális ellátórendszer 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap- és szakosított ellátások 

Társulás fenntartásában működő intézmények, szolgáltatások 

 

1. Szociális Ellátások Intézménye 

Az intézmény integrált szervezeti formában működik. 

Az intézmény székhelye: 6640 Csongrád, Vasút u. 92. 

ápolást-gondozást nyújtó idősek otthona: Gondviselés Háza Csongrád 

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: Szociális Ápoló Otthon 

 

                                                 
2 A relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya 
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Az intézmény telephelyei Csongrád városában: 

 6640 Csongrád, Fő u. 64.: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, idősek nappali ellátása – II. sz. Idősek klubja-, pszichiátriai 

személyek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása ( nyertes 

finanszírozási pályázat esetén 2012.01.01. napjától fog működni), támogató 

szolgáltatás, tanyagondnoki szolgáltatások –I.-IV. körzet 

 6640 Csongrád, Gr. Apponyi u. 5.: étkeztetés, idősek nappali ellátása – I. sz. 

Idősek klubja 

 6640 Csongrád, Síp u. 3.: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, fogyatékos 

személyek nappali ellátása 

 6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.: Gyermekek Átmeneti Otthona (2011. április 

01. napjától) 

 

Az intézmény szolgáltatásait érintő jelentős változások 2009. évhez képest: 

 Csongrád város külterületén, illetve Felgyőn 5 tanyagondnoki szolgálat működik, 

 2010. július 01. napjától bevezetésre került a fogyatékos személyek nappali 

ellátása, 

 2011. április 01. napjától a Gyermekek Átmeneti Otthona átkerült a Szociális 

Ellátások Intézményéhez. 

2. Piroskavárosi Idősek Otthona – tiszta profilú intézmény, ápolást, gondozást nyújtó 

idősek otthona. 

Az intézmény székhelye: 6640 Csongrád, Szent Imre u. 19. 

 

3. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Étkeztetés, közétkeztetés 

A konyha kapacitása 300 adagos, kihasználtsága 100%-os, ebből a Szociális Ellátások 

Intézménye felé, a Piroskavárosi Idősek otthona részére, Pszichiátriai Betegek Nappali 

Intézménye és a lakosság felé biztosítanak ebédet.  Fontos céljuk volt, hogy mindenki 

számára elérhető áron, megfelelő minőségi, és mennyiségi ételeket állítsanak elő.  
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A Piroskavárosi Nonprofit Kft. Saját ételszállításra engedélyezett gépkocsijával szállítja 

az elkészített ételt a megrendelőinek, kivéve a szociális étkezésben részesülők 

vonatkozásában, ahol az étel kiadagolást a konyhai dolgozók, míg az ételszállítást a 

Szociális Ellátások Intézménye végzi.  

 

Foglalkoztatási rehabilitáció  

A szolgáltatás célja a marginalizálódott embereknek a társadalomba való visszakísérése 

a foglalkoztatás eszköztárával, egyénre szabottan, meglévő képességeik és 

kompetenciáik sokoldalú fejlesztése útján. A Társaság valós piaci feltételek között 

biztosít keretet a rehabilitációhoz. 

 

Szolgáltatások: 

 A megváltozott munkaképességű emberek számára megmaradt képességeikre 

építve a legmagasabb szintű foglalkoztatás biztosítása 

 a sokféle fizikai, és pszichés sérüléssel élő, különböző korú és előtörténetű 

emberekből együttműködésre képes munkacsoport kialakítása, akik magukénak 

érzik a munkát, és segíteni tudnak egymásnak. 

 

Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye 

Az 1993. évi III. törvény 86§.(1.) bekezdése értelmében a pszichiátriai betegek nappali 

intézménye működtetése kötelező feladat városunkban, melyet Csongrád Város 

Önkormányzata (szociális intézmény alapítója) 193/2006 (IX.15.) Ökt. számú 

határozatában rögzített alapító okirat szerint a Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs 

Foglalkoztató Kht. létrehozta ellátási szerződés útján a pszichiátriai betegek nappali 

ellátását.  

A szolgáltatások a vonatkozó hatályos jogszabályban meghatározott keretek között, a 

szakmai és jogszabályi irányelvek szerint működnek.  

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, 

fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére biztosít 

lehetőséget a napközbeni tartózkodásra a 1993. évi III.Tv. 65/F. 1§. alapján.  
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Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása 

A Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Kht. Közösségi Pszichiátriai 

Ellátása - 2006. szeptember 15.-én Csongrád Város Önkormányzatával határozatlan 

időre megkötött ellátási szerződés alapján a - Csongrád város területen élőket látja el.  

Csongrád város területén élő, a közösségi ellátást önként igénylő, a szolgálattal 

együttműködést vállaló azon pszichiátriai betegek, akik önálló életvitelük 

fenntartásához, családban való megtartásukhoz saját lakókörnyezetükben segítséget 

igényelnek. Célja a pszichiátriai betegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá 

gyógyulásuk, rehabilitációjuk elősegítése a 1993.évi III tv. 65/A §. alapján.  

 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 

Gyermekek Átmeneti Otthona 

A Társulás 2007. augusztus 1-től kistérségi szinten biztosítja a gyermekek átmeneti 

ellátását, az általa fenntartott Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási 

Intézmény keretében működő Gyermekek Átmeneti Otthonában. A Gyermekek Átmeneti 

Otthonát 2011. április 1-től a Szociális Ellátások Intézménye működteti. 

A Gyermekek Átmeneti Otthonában 2010. december 31-én az ellátotti létszám 13 fő volt, 

a záró átlag 11,87 fő. A bekerülés fő okai az előző évekhez képest nem változtak: a szülők 

életvezetési problémái és az ebből adódó anyagi nehézségek, nem megfelelő 

lakáskörülmények, munkanélküliség, anyagi-és létbizonytalanság, családtagok 

alkoholizáló életmódja, bántalmazás. A Gyermekek Átmeneti Otthonában folyamatos, 

teljes körű ellátás biztosított a törvényben meghatározottak szerint. 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

A Társulás kistérségi szinten biztosítja a gyermekjóléti alapellátást. A Szociális Ellátások 

Intézménye a 02-100/2008. sz. működési engedély szerint 2008. január 17. óta 

határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik. A szolgáltatás kiterjed 

Csongrád város közigazgatási területére, valamint Felgyő és Tömörkény községek 

közigazgatási területére. 

A Gyermekjóléti Szolgálatnál a foglalkoztatottak száma 6 fő, amelyből 1 fő szakmai 

vezető és 5 fő családgondozó. 
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Pszichológiai és jogi tanácsadás (megbízási szerződés alapján) igénybevételére van 

lehetőség a szolgálatnál. Gyógypedagógiai-vagy fejlesztő pedagógiai tanácsadás 

igénybevételére az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal kötött megállapodás alapján 

van lehetőség. A szolgálat személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a jogszabályi 

előírásoknak a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglaltaknak. 

A gyermekjóléti szolgálat munkája elsősorban az észlelő-és jelzőrendszer jelzéseire épül, 

de minden jelzést kivizsgálnak (civil szervezet, lakossági bejelentés, stb.). 

Kezdeményezheti az ellátást a szülő és a gyermek is. A jelzést követően a szolgálat 

felveszi a kapcsolatot a családdal, és dönt a probléma ismeretében arról, hogy milyen 

ellátási forma szükséges a probléma megszüntetése érdekében. 

Amennyiben a veszélyeztetettség megszüntethető az alapellátás keretében, a szülő és a 

gyermek vállalja az együttműködést a szolgálattal, akkor alapellátás keretében történik 

a családgondozás (a szolgálat elsősorban erre törekszik, hiszen itt nincs hatósági 

beavatkozás!). Ezen ellátási formában 2010. évben 341 gyermek részesült. 

Amennyiben az alapellátás keretében történő családgondozás nem jár eredménnyel, 

vagy a szülő, illetve a gyermek (ha olyan korú) nem működik együtt a családgondozóval 

a probléma megoldása érdekében, a családgondozó javaslatot tesz a jegyzőnek a 

gyermek védelembe vételére.  

Hatósági intézkedés keretében az önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket. 

A védelembe vétel keretén belül a családgondozás fokozott együttműködést követel az 

érintettektől, amely az egyéni gondozási-nevelési terv közös elkészítésével és írásba 

foglalásával kezdődik. Az ebben rögzítettek alapján mind a szülő, mind a gyermek egyéni 

feladatokat kap. Ezek végrehajtását a családgondozás folyamán a családgondozó 

figyelemmel kíséri, segíti azok megvalósulását. A védelembe vétel a jegyző által évente, 

de a szülő vagy a családgondozó kérelmére bármikor felülvizsgálható. A felülvizsgálatra 

a családgondozó elkészíti mindenre kiterjedő javaslatát a védelembe vétel további 

fenntartására, vagy megszüntetésére. 2010. évben a védelembe vett gyermekek száma 

49 fő volt. 

Abban az esetben, ha sem az alapellátás, sem a védelembe vétel keretében történő 

családgondozás nem vezet eredményre, a Gyermekjóléti Szolgálat javaslatot tehet a 
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gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére. Az ideiglenes hatályú elhelyezés történhet a 

szakellátásban (gyermekotthon, nevelőszülő, befogadó otthon), vagy a külön élő 

szülőnél, rokonnál. 2010-ben 6 gyermeknél vált szükségessé ez az intézkedés. 

Ha az ideiglenes elhelyezés időtartama alatt megállapítja a Gyámhivatal, hogy a gyermek 

nem kerülhet vissza a családjába, a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi. 

A Gyámhivatal a gyermek átmeneti nevelésének szükségességét évenként felülvizsgálja. 

Az éves felülvizsgálatra minden esetben meghívják a Gyermekjóléti Szolgálat 

családgondozóját. Amennyiben a család alkalmassá válik arra, hogy a gyermeket 

visszahelyezzék a családba, a Gyámhivatal az átmeneti nevelés megszüntetését követően 

elrendeli a gyermek egy évre történő kötelező utógondozását annak érdekében, hogy a 

gyermek sikeresen visszailleszkedjen a családjába. 2010-ben 2 gyermeket érintett 

utógondozás. 

A családjából kiemelt gyermek családjába visszakerülése érdekében a Gyermekjóléti 

Szolgálat elsősorban a szülőket támogatja. Szorgalmazza a szülő-gyermek 

kapcsolattartást, segíti megszüntetni azokat az okokat, amelyek a gyermek családjából 

való kiemeléséhez vezettek. 

A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása is, 

ezt a tevékenységét a Védőnői Szolgálattal együttműködve valósítja meg. 2010-ben nem 

vált szükségessé ilyen irányú gondozás. 

A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése érdekében, prevenciós céllal szervez a 

szolgálat programokat, valamint nyáron 4x1 hét időtartamban nyári táboroztatást. A 

programjaikon nem csak a családgondozásban lévő gyermekek, fiatalok vesznek részt, 

arra törekszenek, hogy ezen szolgáltatásaikat minél szélesebb körre ki tudják 

terjeszteni. A Humánpolitikai Iroda és Ifjúsági Ház kezdeményezésére bekapcsolódtak a 

fiataloknak indított péntek esténként tartandó prevenciós céllal indított programba. 

Ennek lényege, hogy a fiatalok péntekenként 20-22 óra között szabadon használhatják 

az Ifjúsági Házat sportolásra, társasjátékozásra, internetezésre, vagy csak baráti 

beszélgetésre egy csésze tea mellett. Átlagban 20-25 fiatal veszi igénybe ezt a 

szolgáltatást, de előfordult már, hogy ennél többen is voltak.  
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Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 

Az Önkormányzat által a gyermekek vonatkozásában nyújtott támogatások adatai 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1.244 fő részére került megállapításra, 

mely a 2009. évi adatokhoz viszonyítva (1.107 fő) növekedést mutat. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára 2010. július 

és november hónapban összesen 13.989.600,- Ft egyszeri támogatás került 

kifizetésre, melyet a központi költségvetés 100%-ban megtérít az 

Önkormányzatnak. 

 A 2009. január 1-jével bevezetett óvodáztatási támogatás 2010. június hónapban 

25 gyermek részére (8 gyermek részére 20.000,- Ft, 17 gyermek esetében 

10.000,- Ft) 2010. december hónapban 30 gyermek részére ( 6 esetben 20.000,- 

Ft, 23 esetben 10.000,- Ft összegben) került folyósításra. 

 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás /pénzbeli/ 152 esetben került 

megállapításra összesen 1.257.244,- Ft összegben. 

Az előző év számadataihoz viszonyítva a pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás iránti kérelmek száma 23 %-kal csökkent. 

Ennek oka: a természetben nyújtott támogatások viszonylagos növekedése és a 

segélyezési rendszer széttagoltsága 

 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 245 esetben nyújtottak 

élelmiszervásárlási utalvány formájában, 645.000,- Ft összegben. A támogatást 

kérők száma a 2009. évi adatokhoz viszonyítva 39 %-os növekedést jelent. 

 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást fogyatékos gyermek támogatására 30 fő 

részére állapítottak meg 50.000,- Ft/fő összegben. Az igénylők száma az előző 

évhez viszonyítva majdnem megduplázódott.  

Ennek oka a lakosság körében ismerté vált e támogatási forma. 

 Gyermekétkeztetés támogatása: Támogatottak száma 2010. évben 76 fő, részükre 

1.387.290,-Ft összegben került megállapításra támogatás. Az előző évi adatokhoz 

képest a támogatást kérők száma stagnál. 

 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 11 fő részére került megállapításra, 

melynek összege a mindenkori öregségi nyugdíj 22%-a. 2010. évben 1.172.490,- 
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Ft összegű ellátás került kifizetésre a gyámszülők részére. A támogatottak száma 

stagnál. 

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára 2010. július és 

november hónapban egyszeri támogatás került kifizetésre, melynek összege 

8.400,- Ft/fő. Ennek éves összege 268.800,- Ft volt. 

 Születési támogatást 107 fő részére állapítottak meg, esetenként 40.000,- Ft 

összegben. A számadatok alapján az igénylők száma 7 %-os növekedést mutat. 

 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban 194 fő részesült, átlagosan 2.155,- Ft 

összegben. Önkormányzatot terhelő forrás: 4.188.000,- Ft  

 Közgyógyellátásra való jogosultság: alanyi jogon 334 gyermek, normatív jogon 9 

gyermek, méltányosságból 2 gyermek részére került megállapításra. Az 

ellátásban részesülő gyermekek száma 6%-kal nőtt a 2009. évihez viszonyítva. 

 Szociális nyári étkeztetésben részesített gyermekek száma 2010. évben 222 fő 

volt, melyet 4.366.740,- Ft állami támogatást használtak fel e célra. 

 Gyermektartásdíj megelőlegezésben részesítettek száma: 46 gyermek, a kifizetett 

összeg: 6.083.000,- Ft. 

 A Gyermekétkeztetési Alapítvány „Mindenki ebédel 2010” programjának 

keretében a hétvégéken és az iskolai szünetekben 20 gyermek részére napi 

egyszeri meleg étkezés vált biztosítottá, melyhez az Önkormányzat 150.000,- Ft 

önerőt biztosított. 

Az önkormányzatot terhelő szociális, gyermekeket érintő kiadások nagysága 

2010. évben 13.980.511,- Ft, amely a 2009. évi adatokhoz 13.439.382,- Ft viszonyítva 

jelentős eltérést nem mutat.  
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A közszolgáltatások elérhetősége  

A településen helyben elérhető minden közoktatási szakszolgálati feladat. Ellátatlan a 

házi gyermekfelügyelet és a családok átmeneti otthona ( csak a 30.000 főnél több lakosú 

településen szükséges) szolgáltatások. Szükséges megvizsgálni, hogy a házi 

gyermekfelügyeletre mutatkozik-e igény, és ez esetben biztosítani a szolgáltatást. A 

bölcsőde és az óvodai nevelés kivételével a szolgáltatásokat a többcélú társulás látja el. 

 

Közszolgáltatások Helyben 
Más településen, 

éspedig... (km) 

Helyben, más 

településről 

kijáró 

szakember(ek). 

Havonta hány 

alkalom? 

A szolgáltatás 

ellátatlan 

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK 

Óvodai nevelés X    

Általános iskolai oktatás 

1-8. 
X    

Alapfokú 

művészetoktatás 
X    

KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás 
X    

Korai fejlesztés és 

gondozás 
X    

Fejlesztő felkészítés X    

Nevelési tanácsadás X    

Logopédiai ellátás X    

Továbbtanulási, 

pályaválasztási 

tanácsadás 

X    

Gyógytestnevelés X    

GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 

Gyermekjóléti 

szolgáltatás 
X    

Bölcsőde X    

Családi napközi X    

Iskolai napközi X    
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Házi gyermekfelügyelet    X 

GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK 

Családok átmeneti 

otthona 
   X 

A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere 

Közszolgáltatások A feladatellátás fenntartói háttere 

 

Önkormányzat 

saját 

fenntartású 

intézménye 

vagy gazdasági 

társasága 

Kiszervezett 

formában 

non profit, 

civil, egyházi 

szervezet, 

vagy 

gazdasági 

társaság 

Intézmény-

fenntartó 

társulás 

Többcélú 

Társulás 

Megyei 

önkormányzat 
Egyéb 

Óvodai nevelés X      

Általános iskolai oktatás    X   

Alapfokú művészetoktatás    X  X 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás 
   X   

Korai fejlesztés és 

gondozás 
   X   

Fejlesztő felkészítés    X   

Nevelési tanácsadás    X   

Logopédiai ellátás    X   

Továbbtanulási-, 

pályaválasztási tanácsadás 
   X   

Gyógytestnevelés    X X  

Gyermekjóléti szolgáltatás    X   

Bölcsőde X      

Családi napközi      X 

Iskolai napközi    X   

Házi gyermekfelügyelet       

Családok átmeneti 

otthona 
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Oktatás-nevelés 

 

Óvoda 

Az óvodáskorú gyermekek nevelését a településen a város fenntartásában működő 

Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága, valamint a Csongrád Megye 

Önkormányzata fenntartásában lévő Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon látja el. 

 

Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a racionalizálási intézkedések során 

2000. szeptember elsejével létrehozta a helyi óvodák és bölcsődék igazgatóságát 

(Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága), így jelenleg hét óvodai és két bölcsődei 

telephellyel működik az intézmény. 

 

A Helyi Óvodai Program a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, a mozgásra, a 

környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a magyar valamint a 

cigány kultúra ápolására épít. Kiemelt célként fogalmazza meg a gyermekközpontú, 

szeretetteljes, családias óvodai légkör megteremtését, amelyben a gyermekeket egyéni 

képességeik szerinti nevelése, fejlesztése történik. 

 

Nevelési célok: 

 a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, 

 a pedagógiai sokszínűség érvényesítésével választási lehetőségek biztosítása, 

mely alkalmassá teszi a gyermekeket az iskolai élet megkezdésére, 

 mozgáskoordináció fejlesztése figyelembe véve gyermekenként az egyéni 

idegrendszeri érést, 

 az egészséges életmód legyen természetes számukra, legyen egészséges 

önbecsülésük, önbizalmuk, 

 a gyermekek fejlődjenek egyéni tempójuknak megfelelően, legyenek aktív 

résztvevői a társas kapcsolatoknak, fogadják el a másságot, 

 a magyar nyelv segítségével legyenek képesek közreadni gondolataikat, kifejezni 

érzelmeiket, 

 szűkebb és tágabb környezetünk védelmére, tiszteletére, szeretetére nevelés, 
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 a környezet kultúrája, a néphagyományok megismerése, kismesterségekkel való 

ismerkedés, 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, a csoportban való integrált 

neveléssel, 

 a családokkal együttműködve kiegyensúlyozott, boldog, érdeklődő, a világra 

nyitott gyermekek nevelése. 

 

A város óvodáiba összesen 585 kisgyermek jár. Közülük hátrányos helyzetű 235 

gyermek.  

 

Óvodai férőhely bővítésére nincs szükség.  

 

Az önkormányzat fenntartásban lévő intézmény hét telephelyen látja el feladatát. 

Címe 

Gyermekek, 

tanulók 

száma 

HH 

gyermekek, 

tanulók 

száma 

HH 

gyermekek, 

tanulók % 

Bercsényi u. 2. 109 63 57,80% 

Gyójai u. 1. 42 10 23,81% 

Orgona u. 26. 116 29 25,00% 

Szegedi u. 15. 23 15 65,22% 

Fő u. 38. 92 23 25,00% 

Széchenyi u. 31. 58 44 75,86% 

Templom u. 4-8. 136 42 30,88% 

Forrás: Települési Önkormányzat 
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Általános iskola 

A településen társulási, megyei önkormányzati és egyházi fenntartásban működnek 

általános iskolák.  

 

A település általános iskolai tanulóinak közel negyven százaléka hátrányos helyzetű. 

Rendkívül magas a sajátos nevelési igényű gyermekek aránya (15 %). 

 

Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján, az általános 

iskolák fenntartásának jogát 2007. augusztus 1. napjától átadta a Csongrádi Kistérség 

Többcélú Társulásának. A többcélú kistérségi társulás a csongrádi Általános Iskolák, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Diákotthon 

és Átmeneti Otthon, a felgyői László Gyula Általános Iskola, a csanyteleki Szent László 

Általános Iskola, és a tömörkényi Tömörkény István Általános Iskola jogutódjaként 

létrehozta a Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézményét. 

 

Az intézmény az alábbi telephelyeken lát el általános iskolai oktatást a városban: 

 Bokrosi Általános Iskola 

6648 Csongrád-Bokros, Bokros u. 29. 

 Ének-Zenei Általános Iskola  

6640 Csongrád, Szentháromság tér 14. 

 Piroskavárosi Általános Iskola 

6640 Csongrád, Piroska János tér 3. 

 Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon  

6640 Csongrád, Széchenyi u. 29. 

 

A tagintézmények tanulói létszámát tekintve elmondható, hogy a 2011/2012. tanévben 

a legtöbb tanulója (350 fő) az Ének-Zenei Általános Iskolának van, míg a legkevesebb 

tanuló (73 fő) a Bokrosi Általános Iskolába jár. A Csongrádi Kistérség Egyesített 

Alapfokú Oktatási Intézményének tagintézményeibe tanuló diákok átlag száma 211,5 fő 

a 2011/2012. tanévben. 
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A főállású pedagógusok átlag száma a Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási 

Intézmény tagintézményeiben 21,5 fő.  

A HH, HHH, SNI-s gyermekek száma a Piroskavárosi Általános Iskolában a legmagasabb 

– mindhárom mutató egyszerre. Míg a legkevesebb HH, HHH és SNI-s tanuló a Bokrosi 

Általános Iskolában tanul. 
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A telephelyek részletes bemutatása közoktatási esélyegyenlőségi fókusszal: 

 

Bokrosi Általános Iskola 

Címe: 6648 Csongrád-Bokros, Bokros u. 29. 

 

A CSKEAOI tagintézményei között a Bokrosi Általános Iskola rendelkezik a legevesebb 

tanulóval. A tanulók megoszlása tagozatonként közel azonos a 2011/2012. tanévben: 

alsó tagozatba 34, míg felső tagozatban 39 diák tanul. 

 

Az iskola infrastruktúrája: 

Legutóbbi felújítás éve  

logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő 

szoba 
X 

számítástechnikai szakterem X 

számítógép (min. P4 szintű) X 

tornaterem X 

vízöblítéses WC X 

étkező vagy ebédlő X 

 

A diákok eredményei a 2010. évi kompetencia-felmérésen a matematika mérési 

területet leszámítva 8. évfolyamon nem különbözik szignifikánsan az országos értéktől.  

 

 

Forrás: OKM FIT-Jelentés 2010. 
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A tagintézmény előző évi kompetencia-felmérési eredményeit elemezve elmondható, 

hogy a 2008. évben matematika mérési területen, 6. évfolyamon végzett felmérés 

eredményeihez képest a 2010. év azonos évfolyamának eredményei szignifikánsan 

jobbak lettek. Hasonló eredmény mutatkozik a 2009. év 8. évfolyamához mért 2010. évi 

azonos évfolyam eredményeihez képest. A legmagasabb pozitív irányú eltérés a 2009-

2010. év 8. évfolyam szövegértési mérési területén tapasztaljuk (+194 pont).  

 

 

Forrás: OKM FIT-Jelentés 2010. 

 

Ének-Zenei Általános Iskola  

Címe: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 14. 

 

A tagintézmények legnagyobb tanulói létszámmal rendelkező intézménye. HHH 

diákjainak arányát tekintve a CSKEAOI tagintézményeiben mért HHH-s gyermekek 

aránya ebben a tagintézményben a legalacsonyabb, a tanulói létszám 7,14%, mely éppen 

fele a négy tagintézmény átlagának. Az SNI-s tanulók arány az összes tanulóhoz képest 

9,71%. 

 

Az iskola infrastruktúrája: 

Legutóbbi felújítás éve  

logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő 

szoba 
X 
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számítástechnikai szakterem X 

számítógép (min. P4 szintű)  

tornaterem X 

vízöblítéses WC X 

étkező vagy ebédlő  

 

A 2010. évi kompetencia-felmérés eredményei szerint a 8. évfolyamos tanulók 

eredménye mind matematikai-, mind szövegértési mérési területen jobbak voltak, mint 

a 6. évfolyam diákjainak eredményei. E szerint szövegértés mérési területen a 

szignifikánsan jobban teljesítettek az országos átlagnál a végzős nebulók, míg a 

matematikai mérési területen nem mutatható ki szignifikáns elmaradás az országos 

átlagtól. A 6. évfolyamos tanulók matematika mérési területen szignifikánsan a 

települési és közepes városok általános iskoláinak mérési eredményeihez viszonyítva 

gyengébb. 

 

 

Forrás: OKM FIT-Jelentés 2010. 

 

Az eddigi kompetencia-felméréseket vizsgálva kiemelhetjük, hogy a matematika mérési 

területen a 2010. évi 6. évfolyamos eredmény a 2008, 2009. évben mért eredménynél 
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szignifikánsan gyengébb. Azonban fontos kiemelni, hogy a 8. osztályos évfolyam 

mindkét mérési területen szignifikánsan jobb eredményt ért el, mint a 2008 és 2009. év 

végzős diákjai. 

 

 

Forrás: OKM FIT-Jelentés 2010. 

 

Piroskavárosi Általános Iskola 

Címe: 6640, Piroska János tér 3.  

 

A 2011/2012. tanévben 286 diák tanul az intézményben 25 főállású pedagógus 

segítségével. Az Iskola HHH és SNI-s diákjainak arány a négy tagintézményi átlag alatt 

van minimálisan, azonban a hátrányos helyzetű tanulók aránya a második legmagasabb 

a négy intézmény közül 48,25%. 

 

Az iskola infrastruktúrája: 

Legutóbbi felújítás éve 2010 

logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő 

szoba 
X 

számítástechnikai szakterem X 

számítógép (min. P4 szintű) X 

tornaterem X 

vízöblítéses WC X 
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étkező vagy ebédlő X 

 

A tanulók eredményei a 2010. évi kompetencia-felmérés mindkét mérési területének 

tekintetében jó. A 6. évfolyam matematikai eredményei szignifikánsan magasabbak, 

mint az országos-, Csongrád városi- és közepes városok általános iskoláinak 

eredményei. Ugyan ilyen eredményt mértek a 8. évfolyam szövegértési mérésekor.  

 

 

Forrás: OKM FIT-Jelentés 2010. 

 

Az eddigi években végzett kompetencia-felmérések tekintetében azt tapasztaljuk, hogy a 

2010. évi eredmények matematika mérési területen a 6. évfolyamban szignifikánsan 

magasabbak, mint a 2008 és 2009. években. A legnagyobb különbség a 2009-2010. évek 

között fedezhető fel ebben a sorban, ahol a 2010. évi eredmény +170 ponttal több, mint 

a 2009. évi. A szövegértés mérési területen az előző évekhez képest nem látható 

számottevő különbség. 
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Forrás: OKM FIT-Jelentés 2010. 

 

Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon  

Cím: 6640 Csongrád, Széchenyi u. 29. 

 

A vizsgált négy tagintézmény közül a második legkisebb tanulói létszámát (137 fő) 

tapasztaljuk a 2011/2012. tanévet vizsgálva. Azonban az intézményben a legmagasabb a 

HH (64,23%), HHH (27,74%) és SNI-s (21,17%) diákok aránya. 

A főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 18 fő. 

 

Az iskola infrastruktúrája: 

Legutóbbi felújítás éve  

logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő 

szoba 
X 

számítástechnikai szakterem X 

számítógép (min. P4 szintű) X 

tornaterem X 

vízöblítéses WC X 

étkező vagy ebédlő X 

 

A tagintézmény kompetencia-felmérésen elért eredményei matematika mérési területen 

mindkét évfolyamon szignifikánsan alacsonyabb eredményt mutatnak települési, 

közepes városi, és az országos adatok tekintetében. A szövegértési mérési területen a 8. 
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évfolyam szignifikánsan gyengébben teljesített, míg a 6. évfolyamon nagy eltérés az 

átlagoktól nem fedezhető fel. 

 

 

OKM FIR-Jelentés 2010. 

 

Az eddigi eredmények tekintetében a 2010. évi kompetencia-felmérés a 6. évfolyam 

tekintetében a mérési területeken szignifikánsan gyengébb eredményt mutatnak, mint a 

2009. évben. Az összes többi évbe, területen és évfolyamban végzett felmérés nagyobb 

eltérést nem mutat. 

 

 

OKM FIR-Jelentés 2010 
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Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és 

Gyermekotthon 

Címe: 6640 Csongrád, Kereszt tér 1. 

 

1-8. évfolyamig általános iskola, illetve a 2010-es tanévtől kezdődően óvodai csoporttal 

is működik. Eredményes munkájuknak köszönhetően egy-egy tanuló visszakerül 

többségi általános iskolába, vagy középiskolában folytathatja tanulmányait. 

 

Középiskola 

A Csongrádon található középiskolák Csongrád Megye Önkormányzata fenntartásában 

működnek. 

 

Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 

Székhely:  

 6640 Csongrád, Szent György utca 1. 

 

 

 

Az intézmény három tagintézménnyel rendelkezik, melyekben az összes tanulólétszáma 

1334 diák tanul. A legnagyobb diákszámú tagintézmény a Batsányi János Gimnázium és 

Szakközépiskola, ahol 565 diák tanul. 

296 

565 

473 

Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium tanulói létszáma 

tagintézményenként (fő) 

Bársony Istvén Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola 

Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium 
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A tagintézmények részletes bemutatása 

 

Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola  

Címe: 6640 Csongrád, Kossuth tér 1. 

 

Képzési formák: 

 Négy évfolyamos gimnáziumi osztályok (reál, humán tagozat) 

 Nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály (egy osztály 30 fő) 

 Négy évfolyamos szakközépiskola: idegenforgalmi szakközépiskola 

 Négy évfolyamos szakközépiskola: pedagógiai szakközépiskola 

 Szakképzések: Protokoll és utazás ügyintéző 

 

A 2011/2012. tanévben a tagintézményben 565 diákot összesen 62 főállású pedagógus 

tanít.  
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A tagintézmény infrastrukturális ellátottság kifejezetten jó, hiszen két nyelvi laborral és 

tornateremmel, három számítástechnikai szaktanteremmel rendelkezik és kettőszáz-

négy minimum P4 szintű internet hozzáféréssel ellátott számítógép áll a diákok 

rendelkezésére. 

 

Az infrastrukturális ellátottság az alábbi feladatellátási helyek között oszlik meg. 

 

Batsányi János 

Gimnázium és 

Szakközépiskola 

(öreg épület) 

Kék épület Kollégium 

Nyelvi labor X X  

Számítástechnikai 

szaktanterem 
 X  

Számítógép X X X 

Tornaterem X  X 

Vízöblítéses WC X X X 

Étkező vagy ebédlő   X 
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Az intézménybe járó 565 fő diák körében nagyon alacsony a halmozottan hátrányos 

helyzetű és saját nevelési igényű tanulók száma. Az intézményi szintű adatokat tekintve 

a tagintézménybe járó diákok, mindösszesen 1,52%-a halmozottan hátrányos helyzetű, s 

1,37%-a sajátos nevelési igényű.  

 

Az SNI-s diákok mindegyike integráltan oktatott. A tagintézményi szintű HHH és SNI 

adatokat évfolyamokra és osztályokra vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy az egyes 

évfolyamokban sem tapasztalhatjuk az SNI-s és/vagy HHH-s diákok arányának 

koncentrációját.  

 

Az 5-8. évfolyamokban összesen 1 halmozottan hátrányos helyzetű diák tanul, ezen 

évfolyamokon SNI-s tanuló nincsen. 

Fontos megjegyezni, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók közül senki sem 

halmozottan hátrányos helyzetű. 

 

 

 

A tagintézmény eredményeiről 

Az évfolyamismétlők száma a rendelkezésre álló legutóbbi három évfolyamot tartalmazó 

adatok alapján nagyon alacsony. A 2007/2008. tanévben nem volt az tagintézményben 
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évfolyamot ismétlő diák; a 2008/2009. tanévben az összlétszámon belül mindösszesen 6 

fő; a 2009/2010. tanévben pedig 11 fő ismételt évfolyamot. 

Az eredményesség megmutatkozik kompetenciamérések eredményeiben és a végzős 

diákok továbbtanulási mutatóiban is. A 2010. évi kompetencia-felmérés eredményeiből 

láthatjuk, hogy a tagintézmény 6., 8. és 10. évfolyamán a szövegértés mérési területen 

minden képzési szinten az országos átlagon felül teljesítettek a diákok. Ugyan ezen 

évfolyamok matematika mérési területén kizárólag a szakközépiskola 10. évfolyamán 

mértek az országos átlag alatti, de nem szignifikánsan különböző értéket. A 8. 

évfolyamos és 4. évfolyamos gimnázium mért évfolyamai ezen a területen is 

szignifikánsan az országos átlag felett teljesítettek. 

 

 

 

Forrás: OKM FIT-Jelentés 2010. 

 

A továbbtanuló diákok száma a 2009/2010. tanévben az összlétszámon belül: 

- Gimnáziumi végzős diákok közül 62 fő 

- Szakközépiskolai végzős diákok közül 22 fő. 
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Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium 

Címe: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 18.  

 

A Csongrádi Oktatási Központ e tagintézményében 49 főállású pedagógus dolgozik, s 

473 fő diák tanul.  

 

Az 1975-ben épült tagintézményi épület 2010-ben került felújításra, s az 

infrastrukturális ellátottsága jó. Rendelkezik két nyelvi laborral, melyet összesen 220 

diák használ. A diákok részére rendelkezésre áll hat számítástechnikai szakterem, s 150 

darab minimum P4 szintű, internet hozzáféréssel ellátott számítógép.  

 

Képzések:  

Szakiskolában:  

 2011/12-es tanévtől 9. évfolyamon (előrehozott) alternatív szakképzés - 

Bútorasztalos, Gépi forgácsoló, és Kőműves szakmákban (képzési idő 3 év) 

  2 + 2-es és - 2+3-as képzés (kifutó) - Bútorasztalos, Ács – állványozó, Kőműves, 

Panziós-falusi vendéglátó, Gépi forgácsoló, Villanyszerelő, Légtechnikai 

rendszerszerelő 

 

Szakközépiskolában: 

  4 éves + 1 év képzés: Marketing és reklámügyintéző 

 4 éves + 2 év képzés: Fa és bútoripari technikus, Gépgyártás-technológiai 

technikus, Webmester, Logisztikai ügyintéző 

 

A 473 diák összesen 22 osztályban tanul, melynek köszönhetően az osztálylétszám 

átlaga jóval az országos átlag alatti, a legnagyobb osztálylétszám 39 fő, a legkisebb 9 

diák. 
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A tagintézmény osztályainak HH, HHH és SNI tanulói arányát vizsgálva megállapíthatjuk, 

hogy a 9.a, 10.a, 12.ik, 3/13.a, 3/13.b és 2/12.c osztályokban a sajátos nevelési igényű 

gyermekek aránya magas az iskola osztályainak SNI-s arányszámához viszonyítva.  

 

A 10.b osztály esetében, pedig a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya magas 

az iskola osztályainak HHH-s arányszámához viszonyítva.  

 

Van egy olyan osztály a tagintézményben, mely esetén a fenti magas arányszám 

együttessen fennáll, ez a 1/11.b osztály, ahol a HHH arányszám közel 10-szerese az 
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átlaghoz viszonyítva, míg az SNI-s arányszáma 1,5-szörös az iskolai átlagszámhoz 

képest. 

 

A tagintézmény összes SNI-s diákja (41 fő, az összes diák 8,67%-a) integrált oktatásban 

részesül. Ezen tanulók közül 8 fő hátrányos helyzetű és 2 fő halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulói csoportba is tartozik.  

 

 

 

Az alábbi táblázatban látszik, hogy a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, és sajátos nevelési igényű diákok száma osztályonként miként sorolható be. A 

fent leírt arányszámok, annak egyes osztályaiban való koncentrációt jól mutatja a tábla. 
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A tagintézmény eredményeiről 

A 2010. évi kompetencia-felmérés a tagintézmény szakközépiskola és szakiskolai 

képzési formában tanuló 10. évfolyamos diákjait érintette A szövegértés mérési terület 

mindkét képzési formában tanuló diákok esetén az országos átlagtól való negatív irányú 

szignifikáns eltérést mutat. A matematikai mérési területet elemezve elmondható, hogy 

a szakközépiskola 10. évfolyamos diákjainak eredménye nem tér el szignifikánsan az 

országos átlagtól, azonban a szakiskolai képzés esetén az eredmény az országos átlagtól 

szignifikánsan eltér. 
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Forrás: FIT-Jelentés 2010. 

 

Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 

6640 Csongrád, Szentesi út 2./a.  

 

Képzések: 

 növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó 3 év, szakiskola 

 vadgazdálkodási technikus 4+2 év, szakközépiskola 

 környezetvédelmi technikus 4+1 év, szakközépiskola 

 

A tagintézményben 30 főállású pedagógus tanítja 11 osztályban a 296 diákot. Az 

intézményben kiugróan magas a más településről járó diákok arány, közel 50%. 
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A Csongrádi Oktatási Központ tagintézményei közül a Bársony István Mezőgazdasági 

Szakközépiskola és Szakiskola összlétszámán belül a legalacsonyabb halmozottan 

hátrányos helyzetű diákok aránya, mindösszesen 1,01%. A sajátos nevelési igényű 

diákok mindegyike (22 fő) integrált oktatásban részesül. Az intézmény osztályainak 

HHH és SNI-s arányszámait vizsgálva elmondható, hogy a 11 osztályból, mindösszesen 

kettőben tanulnak halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és hatban sajátos nevelési 

igényűek, azonban ez nem jelenti a HHH-s és/vagy SNI-s tanulók koncentrációját vagy 

elkülönülését, hiszen a tanulói létszámot tekintve.   

 

 

 

A tagintézmény eredményei: 

A szakiskolai képzés tekintetében a vizsgált időszakban lemorzsolódás nem történt, és 

az évfolyam ismétlések száma is elenyésző, mindösszesen 3 diák esetében történt. A 

szakközépiskola tekintetében a vizsgált időszakban 1 fő morzsolódott le, s 12 diáknak 

kellett évfolyamot ismételnie.  

 

A 2010. évi kompetencia-felmérés a tagintézmény szakközépiskola és szakiskolai 

képzési formában tanuló 10. évfolyamos diákjait érintette A szövegértés mérési terület 

mindkét képzési formában tanuló diákok esetén az országos átlagtól való negatív irányú 

szignifikáns eltérést mutat. A matematikai mérési területet elemezve elmondható, hogy 

a szakközépiskola 10. évfolyamos diákjainak eredménye nem tér el szignifikánsan az 

országos átlagtól, azonban a szakiskolai képzés esetén az eredmény az országos átlagtól 

szignifikánsan eltér. 
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A tagintézmény által biztosított kollégiumi férőhelyek száma 160, melynek közel 95%-a 

kihasznált. A kollégista diákok között nem található halmozottan hátrányos helyzetű 

és/vagy sajátos nevelési igényű.  
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A roma és alacsony státuszú lakosság helyzete 
 

A következő táblázatban láthatjuk Csongrád városrészeinek mutatóit és a szegregált   

 

Mutató 

megnevezése 

Csongrád 

összesen 

Belvárosi 

városrész 

Déli 

városrész 

Északi 

városrész 
Bokros Külterület 

Szegr.ter._1. 

(Kemény Zs.u. 

- Katona J.u. 

mindkét 

oldala - 

településhatár 

- Zöldfa u. - 

vasúti pálya) 

Szegr.ter._2. 

(vasúti pálya - 

Vadnai u. - 

Segesvári u. - 

településhatár 

- Szív u. - 

településhatár 

- Bihari J. u. - 

Kéttemető u.) 

Lakónépesség száma 18.787 7.950 3.100 5.598 426 1.713 152 365 

Lakónépességen 

belül 0-14 évesek 

aránya 

15,5 14,9 16,0 16,2 14,3 15,8 27,6 24,4 

Lakónépességen 

belül 15-59 évesek 

aránya 

59,6 62,9 54,8 58,7 58,0 56,8 54,0 63,8 

Lakónépességen 

belül 60- x évesek 

aránya 

24,8 22,2 29,2 25,2 27,7 27,4 18,4 11,8 

Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya 

az aktív korúakon 

(15-59 évesek) belül 

27,7 20,4 33,9 30,1 26,3 47,1 67,1 67,8 

Felsőfokú 

végzettségűek a 25 

éves és idősebb 

népesség arányában 

11,2 17,9 7,5 6,7 8,3 3,1 1,2 0,5 

Lakásállomány (db) 8.383 3.492 1.313 2.265 192 1.121 53 133 

Alacsony komfort 

fokozatú lakások 

aránya 

37,9 16,6 49,6 43,7 21,9 81,8 79,3 88,7 

Rendszeres 

munkajövedelemmel 
46,1 40,9 49,6 49,5 38,9 56,9 75,6 70,0 
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nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon (15-59 

évesek) belül 

Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők és 

rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül 

18,5 12,4 23,8 21,2 14,6 32,3 59,8 54,1 

Foglalkoztatottak 

aránya a 15-64 éves 

népességen belül 

49,3 55,0 45,3 46,0 54,8 38,0 23,0 28,9 

Foglalkoztatott 

nélküli háztartások 

aránya 

47,5 39,9 56,0 50,8 44,1 58,0 69,2 65,8 

Állandó népesség 

száma 
18.512 7.778 3.066 5.546 430 1.692 153 364 

Forrás: KSH, 2001 

 

A 2001-es népszámlálás alapján generált adatokból látható, hogy az IVS-ben kijelölt 

városrészek közül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az 

aktív korúakon belül a Belvárosban a legalacsonyabb (20,4%), míg a Déli városrészben a 

legmagasabb (33,9%). Az Északi városrészben ez az arány 30,1 százalék. Bokroson a 

mutató 26,3 %, városi szinten pedig 27,7 %. 

 

Ha a felsőfokú végzettségűek arányát vizsgáljuk a 25 éves és idősebb népesség 

arányában, azt látjuk, hogy ismét a Belvárosban a legmagasabb ez az érték (17,9%), míg 

az Északi városrészben a legalacsonyabb (mindössze 6,7%). A Déli városrészben ez az 

arány 7,5, míg Bokroson 8,3 százalék. Városi szinten ugyanez a mutató 11,2%. A 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül a Belvárosban 40,9 százalék, míg ugyanez a mutató a Déli városrészben 

már közel 50 százalék (49,6%). Az Északi, valamint a Bokros városrészekben az arány 

49,5 és 38,9 százalék. A városi mutató e tekintetben 46,1 százalék. 
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A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül a Belvárosban 55 százalék, 

míg a Déli városrészben a legalacsonyabb, itt 45,3 százalék. Az Északi városrészben 

illetve Bokroson ez az arány 46 és 54,8 százalék. A városi mutató 49,3 százalék. A 

foglalkoztatott nélküli háztartások arányát vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a 

Belvárosban ez a mutató 39,9 százalékos, míg a Déli városrészben már 56 százalék, ami 

a legmagasabb érték a Külterületen mért 58 %-tól eltekintve. Az Északi városrészben, 

valamint Bokroson az arány 50,8 és 44,1 százalék. 

 

Ha a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők arányát vizsgáljuk az aktív korúakon belül, azt 

tapasztaljuk, hogy ismét a Déli városrészben a legmagasabb az arány (23,8 %), míg a 

Belvárosban 12,4 százalék, az Északi városrészben 21,2 százalék, Bokroson pedig 14,6 

százalék ez az arány. A városi szintű érték 18,5 százalék. 

 

A Déli városrész lakossága idősebb a város egyéb területén élő lakosságnál, 

összességében alacsonyabb iskolai végzettségű és a városon belül a legkedvezőtlenebb 

foglalkoztatási és jövedelmi helyzetben van. 

A KSH 2001-es adatai szerint az alacsony komfortú lakások aránya a Déli városrészben a 

legmagasabb, itt 49,6 százalék, míg a Belvárosban 16,6, az Északi városrészben és 

Bokroson pedig 43,7 és 21,9 százalék.  

 

A Déli városrészben található a városban beazonosított két szegregátum, (Alsóváros és 

a Körtöltés). 

 

Előbbi főleg a roma lakosság által lakott, utóbbiban inkább a leszakadó társadalmi 

rétegek találhatók. A városrész oktatási és szociális infrastruktúrája jól kiépített, van 

általános iskola és két óvoda és bölcsőde is a területen, valamint szociális intézmények is 

működnek itt. 

 

Az infrastrukturális adottságok hiányosságai halmozottan jelentkeznek az alacsony 

státuszú lakosság által lakott területeken. Meg kell említeni a szennyvízcsatorna hiányát 

a déli városrész egyes területein, ezen belül az alsóvárosi Bárdos telepen. Ugyancsak 
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ezen a területen hiányos a vezetékes gázszolgáltatás kiépítettsége. Ki kell emelni a Bihari 

utcát, ahol mindkét közmű hiányos.  

Az aszfaltozott, pormentes út hiánya csak a szegregátumként azonosított területeken 

jellemző. 

 

A Csongrádon található szegregátumok a 2001-es népszámlálás adatai szerint

 

 

 

 

A kartogramok jelzik, hogy mely területek tesznek eleget a szegregátum kritériumainak 

(vagyis ahol a szegregációs mutató 50%, illetve a fölötti értéket vesz fel). A térkép azt is 

V. 

III. 

II. 

I. 

IV. 

VI. 

VII. 
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mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 40 % feletti, tehát 

még nem éri el a szegregációs mutató küszöbértékét, de erősen leromlott területnek 

számít. (Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő 

színek jelölik: 0-39% = türkizkék, 40-49%=fekete, 50-100%=pink) 

 

 

 

A kartogram olyan területeket is megjelöl, melyek eleget tesznek ugyan a szegregációs 

mutató kritériumának, de az alacsony népességszámuk miatt mégsem tekinthetők valódi 

szegregátumoknak (szegregátum jellegű területek).  

 

Az alábbi táblázat a KSH által szegregátumként megjelölt területek legfontosabb 

jellemzőit mutatja be. 

Mutató megnevezése 

Szegregátum1. 

(Kemény Zs.u. - 

Katona J.u. 

mindkét oldala - 

településhatár - 

Zöldfa u. - vasúti 

pálya) 

Szegregátum2. 

(vasúti pálya - 

Vadnai u. - 

Segesvári u. - 

településhatár - 

Szív u. - 

településhatár - 

Bihari J. u. - 

Kéttemető u.) 

Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők 

aránya a 15-59 éves népesség körében 
67.1 67.8 

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség 

körében 
1.2 0.5 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak aránya 
50.0 72.9 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az 

akcióterületi lakónépességen belül 
83.6 71.0 

Munkanélküliek aránya az akcióterületen 

(munkanélküliségi ráta) 
20.0 34.0 

Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. 4.0 12.3 
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(Számítás: tartós munkanélküliek száma/ 

munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) 

Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-

ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi 

támogatás volt 

26.8 29.2 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 

aránya a lakott lakásokon belül 
78.4 87.6 

Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 9.8 22.3 

Forrás: KSH 

 

Az 1. számú szegregátum a Kemény Zs.u. - Katona J.u. mindkét oldala - településhatár - 

Zöldfa u. - vasúti pálya által határolt terület. Az itt élő, 2001-es népszámlálási adatok 

alapján 152 fő körében a 0-14 évesek aránya 27,6 százalék. A lakónépességen belül a 15-

59 évesek aránya 54 százalék, míg a 60- x évesek aránya 18,4 százalék. 

 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül ezen a területen 67,1 százalék, míg városi szinten ugyanez az érték 27,7 

százalék, városrészi szinten pedig 33,9 százalék. Ha a felsőfokú végzettségűek arányát 

vizsgáljuk a 25 éves és idősebb népesség körében, akkor 1,2 százalékos mutatót kapunk, 

miközben a városi átlag 11,2 százalék, a városrészi pedig 7,5 százalék. Városi szinten a 

különbség tehát mintegy tízszeres, városrészi szinten pedig hatszoros e mutató 

tekintetében. Rendszeres munkajövedelemmel az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

75,6 százalék nem rendelkezik (városi szinten ez az adat 46,1 százalék, városrészi 

szinten pedig 49,6 százalék).  

 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 23 százalék, a foglalkoztatott 

nélküli háztartások aránya pedig 69,2 százalék. Előbbi mutató városi szinten 49,3, az 

utóbbi pedig 47,5 százalék, míg városrészi szinten 45,3 illetve 56 százalék. Azon aktív 

korúak aránya, akiknek a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt, 

26,8 százalék. Tartós munkanélküliek aránya 4, míg a munkanélküliek aránya 20 

százalék volt 2001-ben.  

 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül 

ugyancsak 2001-ben rendkívül magas, 83,6 százalék volt. 
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A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül ezen 

a területen 78,4 százalék, az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül pedig 9,8 

százalék. 

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a szegregátumban rendkívül magas a komfort 

nélküli, illetve félkomfortos lakások száma. A rossz állapotú ingatlanokban magas számú 

gazdaságilag nem aktív és jórészt alacsony képzettségi szintű népesség él. 

 

Az 2. számú szegregátum a vasúti pálya - Vadnai u. - Segesvári u. - településhatár - Szív 

u. - településhatár - Bihari J. u. - Kéttemető u. által határolt terület. Az itt élő, 2001-es 

népszámlálási adatok alapján 365 fő körében a 0-14 évesek aránya 24,4 százalék. A 

lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya 63,8, míg a 60- x évesek aránya 11,8 

százalék volt. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül ezen a területen 67,8 százalék, míg városi szinten ugyanez az érték 27,7 

százalék, városrészi szinten pedig 33,9 százalék. Ha a felsőfokú végzettségűek arányát 

vizsgáljuk a 25 éves és idősebb népesség körében, akkor 0,5 százalékos mutatót kapunk, 

miközben a városi átlag 11,2 százalék, a városrészi pedig 7,5 százalék. A különbség tehát 

mintegy huszonkétszeres e mutató tekintetében városi szinten, a városrész tekintetében 

pedig tizenötszörös.  

 

Rendszeres munkajövedelemmel az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 70 százalék 

nem rendelkezik (városi szinten ez az adat 46,1 százalék, városrészi szinten pedig 49,6 

százalék).  

 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 28,9 százalék, a foglalkoztatott 

nélküli háztartások aránya pedig 65,8 százalék. Előbbi mutató városi szinten 49,3, az 

utóbbi pedig 47,5 százalék, míg városrészi szinten 45,3 illetve 56 százalék. Azon aktív 

korúak aránya, akiknek a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt, 

29,2 százalék. Tartós munkanélküliek aránya 12,3, míg a munkanélküliek aránya 

rendkívül magas, 34 százalék volt 2001-ben.  
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A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül 

ugyancsak 2001-ben rendkívül magas, 71 százalék volt. 

 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül ezen 

a területen 87,6 százalék, az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül pedig 

22,3 százalék. 

 

A közlekedési helyzetet vizsgálva a szegregátumok esetében a következőket 

mondhatjuk. Mindkét szegregátum határán vasútállomás helyezkedik el, a helyi 

buszjárat útvonala a szegregátum határától 500 m-re van. 

Közvilágítás mindkét szegregátumban van, a 2. számú szegregátum rendelkezik egy 

működő telefonfülkével. Közszolgáltatások (szociális ellátás illetve központi hivatalok 

tekintetében) a szegregátumokon kívül találhatók. 

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a szegregátumban rendkívül magas a komfort 

nélküli, illetve félkomfortos illetve egyszobás lakások száma. A rossz állapotú 

ingatlanokban magas számú gazdaságilag nem aktív és jórészt alacsony képzettségi 

szintű népesség él és kifejezetten magas a foglalkoztatott nélküli háztartások száma. 

Közszolgáltatásokat jórészt a szegregátumokon kívül találunk, ahol egyébként az 

alapvető infrastruktúra (közvilágítás, nyilvános telefonfülke stb.) elérhető. 

 

A külterületi lakott helyek földrajzi tagozódása a következő: Bokrosparti tanyák, 

Csongrádi tanyák, Erzsébeti szőlők, Félegyházi úti tanyák, Gyójai tanyák, Haleszi szőlők, 

Kilences, Kisrét, Kónyaszék, Öregszőlők, Patika tanyák, Szántó, Mámairét, Nagyrét. 

Az önkormányzattól származó információk alapján elmondhatjuk, hogy 2003-2004-ben 

34 tanya ingatlan villamos energia ellátása vált biztonságossá. 2003. évben a SAPARD 

program támogatásával sor került a Kisréti út közel 1 km hosszú szakaszának 

felújítására, valamint 872 fm hosszú új út építésére. A felújított, illetve új útszakasz 

jelentősen javította a mezőgazdasági termelés és szállítás feltételeit. 

A tanyai lakosság nem csak a lakhelyükhöz közelebb levő tanyai boltokban vásárol, 

illetve veszi igénybe a szolgáltatásokat, hanem a város belterületi üzleteiben is, bár 

megoszlásuk alapján nem mindegyik járul hozzá a tanyai lakosság közvetlen ellátásához. 
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Minden tanyából hiányzik a vezetékes víz, a vízellátást ásott kutak vagy norton kutak 

biztosítják, ahonnan szivattyúval juttatják be a lakásokba. Villany minden tanyában van, 

mobiltelefonja minden családnak van.  
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Városrészek és szegregátumok segélyezési mutatói (forrás: önkormányzati nyilvántartások) 

 

Az IVS-ben 

azonosított 

városrészek és 

szegregátumok1 

neve 

Lakónépesség 

száma 

(jelenlegi 

népesség-

nyilvántartási 

adatok 

alapján) 

Lakások száma 

(jelenlegi 

népesség-

nyilvántartási 

adatok alapján) 

LFT2 –ben 

részesülők 

aránya a 

lakások 

számához 

viszonyítva 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülők 

aránya a 

lakások 

számához 

viszonyítva 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők 

aránya a lakások 

számához 

viszonyítva 

HHH gyerekek 

aránya a 

településrészen 

Romák aránya a 

lakónépességen 

belül3 

1. Szegregátum 

(Kemény Zs.u. - Katona 

J.u. mindkét oldala - 

településhatár - Zöldfa 

u. - vasúti pálya által 

határolt terület) 

169 82 12,19% 2,44% 47,56%   

2. Szegregátum 

(vasúti pálya - Vadnai 

u. - Segesvári u. - 

településhatár - Szív u. 

- településhatár - 

Bihari J. u. - Kéttemető 

u. által határolt terület) 

346 224 21,87% 4,46% 37,5%   

Város egészére 17.500. 7.751. 0,76% 0,15% 1,58%   
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vetített mutató4 

 

1 Az integrált városfejlesztési stratégiában és az Anti-szegregációs tervben meghatározott városrészekre, illetve szegregátumokra. 

2 LFT-be beletartozik a normatív, helyi és adósságkezelési LFT egyaránt. 

3 Amennyiben a városnak rendelkezésére áll ilyen jellegű adat (pl. felmérésekből, CKÖ becslése stb) 

4 Az adott segélyezés típus aránya a város összes lakásszámához viszonyítva. 
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ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV PROGRAM 

Csongrád Város Önkormányzata rendelkezik hatályos Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéssel és Programmal, továbbá elkészült 

a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése is. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása rendelkezik Települési Esélyegyenlőségi 

Helyzetelemzéssel és Programmal. Ezen dokumentumokkal összhangban, az azokban vállalt kötelezettségek szerint készült el Csongrád 

Város Anti-szegregációs Tervének Programja. 

 

Megállapított 

probléma 

 

Cél 

 
Intézkedés 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

rövidtávon  

(1 év) 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

középtávon 

(3 év) 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

hosszútávon  

(6 év) 

Nincsenek 

adatbázisok és 

felmérések az 

esélyegyenlőségi 

területekre (Gender; 

Fogyatékos ügy; Roma 

ügy) 

Adatbázisok 

létrehozása 
Adatbázis készítése 

Önkormányzat 

által kijelölt 

munkatárs 

2012. december 31. 
Az adatbázisok 

elkészülte 

Beavatkozások 

tervezése 

Beavatkozások 

végrehajtása 

SNI gyermekek aránya 

meghaladja az 

országos átlagot. 

Komplex 

beavatkozás 

szükséges az 

arányok 

csökkentésére. 

 

Felülvizsgálatok 

ellenőrzése. 

Egészségügyi, 

szociális térkép 

készítése, szűrések a 

korai fejlesztés 

Intézményvezető, 

tagintézmény-

vezetők, 

Szakszolgálat 

vezetője és 

szakemberei 

Folyamatos, évente 

beszámoló a 

képviselő-

testületnek 

Az SNI tanulók 

integrációjának 

mértéke. 

Az SNI tanulók 

integrációjának 

mértéke. 

Az SNI tanulók 

integrációjának 

mértéke. 
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Megállapított 

probléma 

 

Cél 

 
Intézkedés 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

rövidtávon  

(1 év) 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

középtávon 

(3 év) 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

hosszútávon  

(6 év) 

érdekében, egyéni 

fejlesztések, az 

integrált oktatás 

személyi és tárgyi 

feltételek vizsgálata, 

igényelt normatíva 

célzott 

felhasználásának 

vizsgálata, 7-8. 

osztályosok 

továbbtanulását 

segítő mentorált 

programok 

megvalósítása. 

 

A napközis ellátásban 

a HH és HHH 

gyermekek, illetve a 

tanyákon élő 

gyermekek alacsony 

A HH, HHH és 

tanyán élő 

gyermekek nagyobb 

számban vegyenek 

részt a napközis 

Újra felmérésre kerül 

a napköziben részt 

nem vevő HH, HHH és 

tanyán élő 

gyermekek létszáma. 

Intézményvezető, 

napközis nevelők 

Felmérés: 

2012. április 

 

Napközis 

jelentkeztetés: 

5%-kal nő a HH, 

HHH és tanyán élő 

gyermekek aránya 

a napköziben 

8%-kal nő a HH, 

HHH és tanyán élő 

gyermekek aránya a 

napköziben 

10%-kal nő a HH, 

HHH és tanyán élő 

gyermekek aránya 

a napköziben 
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Megállapított 

probléma 

 

Cél 

 
Intézkedés 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

rövidtávon  

(1 év) 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

középtávon 

(3 év) 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

hosszútávon  

(6 év) 

arányban vesznek 

részt. 

foglalkozáson, 

melynek 

eredményeként 

javul tanulmányi 

eredményük. 

 

Szülők és tanulók 

tájékoztatása, 

megnyerése a 

napköziben való 

részvételre. 

 

2012. június 

A tanulók iskolai 

eredményességében 

mutatkozó eltérések. 

A HH és HHH 

gyermekek 

kompetencia mérési 

eredményei 

javuljanak. 

A gimnáziumba a 

középiskolákba 

továbbtanuló HHH 

gyermekek száma 

növekedjen 

A HH és HHH 

gyermekek 

kompetencia mérési 

eredményeinek 

kimutatása. 

Mérési-értékelési 

munkacsoport 

felállítása az országos 

átlagtól való eltérés 

okainak feltárására. 

intézkedési terv 

kidolgozása a 

jelenlegi jelentős 

teljesítménybeli 

Intézményvezető, 

tagintézmény 

vezetők 

folyamatos 

A mérési 

eredmények teljes 

körű kimutatása. 

javul az eredmény 

iskolai szinten és a 

HH/HHH 

gyermekeknél is 

javul az eredmény 

iskolai szinten és a 

HH/HHH 

gyermekeknél is 
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Megállapított 

probléma 

 

Cél 

 
Intézkedés 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

rövidtávon  

(1 év) 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

középtávon 

(3 év) 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

hosszútávon  

(6 év) 

lemaradásuk 

javítására. 

Óvodai ellátás 

igénybevétele 

külterületi, valamint 

HH és HHH 

gyermekek körében. 

Valamennyi 

beíratott gyermek 

igénybe vegye az 

ellátást, 

A külterületi és HHH 

gyermekek szüleinek 

megnyerése, hogy 

igénybe vegyék a 

szolgáltatást, illetve a 

beíratott gyermekek 

járjanak óvodába 

Óvodavezető, 

tagóvoda vezetők. 
folyamatos 

A beíratott 

gyermekek 

óvodába járása 

javul. 

Csökken legalább 

10%-kal a 3-5 éves 

óvodába nem járó 

gyermekek száma 

Csökken legalább 

10%-kal a 3-5 éves 

óvodába nem járó 

gyermekek száma 

Növekszik a kiszűrt 

gyermekek száma 

A speciális ellátás 

további szakember 

szükségletet igényel 

A lehetőségeknek, 

illetve az ellátotti 

létszámnak megfelelő 

szakszolgálati 

szakemberek 

alkalmazása 

Fenntartó 

Intézményvezető, 

Szakszolgálat 

vezető 

folyamatos 

Ellátást igénylők 

száma-

alkalmazotti 

létszám 

Ellátást igénylők 

száma-alkalmazotti 

létszám 

Ellátást igénylők 

száma-

alkalmazotti 

létszám 

Esetleges 

egészségügyi 

szolgáltatások 

hiányosságai 

Az egészségügyi 

szolgáltatások még 

jobb minőségben 

igénybevehetőek a 

településen 

A meglévő 

egészségügyi 

szakellátás fejlesztése  

új műszerek 

beszerzésével, az 

Pályázati referens 2013. december 31. eszközberuházás eszközberuházás eszközberuházás 
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Megállapított 

probléma 

 

Cél 

 
Intézkedés 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

rövidtávon  

(1 év) 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

középtávon 

(3 év) 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

hosszútávon  

(6 év) 

eszközállomány 

korszerűsítésével 

Két szegregátum 

található a településen 

A szegregátumok 

oldása 

Meglévő szociális 

bérlakások lehetőség 

szerinti kiosztása 

polgármester 
2012. december 31. 

és folyamatos 

Csökken a 

szegregátumokban 

élők száma 

10%-kal csökken a 

szegregátumokban 

élők száma 

50%-kal csökken a 

szegregátumokban 

élők száma 

Alacsony 

foglalkoztatási esélyek 

a szegregátumban 

élők részére 

A szegregátumok 

oldása 

Oktatási, képzési 

támogatások, 

felzárkóztató 

képzések, átképzések 

a hatékony 

munkaerő-piaci 

integráció elősegítése 

érdekében 

Humánpolitikai 

Iroda vezetője 

2012. december 31. 

és folyamatos 

Csökken a 

szegregátumokban 

élők száma 

10%-kal csökken a 

szegregátumokban 

élők száma 

50%-kal csökken a 

szegregátumokban 

élők száma 

 


