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Bevezetés
Az Esélyegyenlőségi Program tartalmazza a település feladatellátásához kapcsolódó különböző
területek esélyegyenlőségi szempontú vizsgálatát, illetve az ehhez kapcsolódó feltételrendszer
áttekintését.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
31. §-a értelmében a települési önkormányzatoknak ötévente, öt évre szóló helyi
esélyegyenlőségi programot kell elfogadnia. A helyi esélyegyenlőségi program időarányos
megvalósulását kétévente át kell tekintetni, szükség esetén felül kell vizsgálni, illetve az
esetlegesen adódó új helyzetnek megfelelően módosítani kell.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
64. §-a kimondja, hogy a 2012. november 1-jét követően meghirdetett pályázatokra vonatkozik
az a jogszabályi tétel, mely szerint a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből,
az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb
programokból származó egyedi döntés alapján nyújtott pályázati úton odaítélt támogatásban
csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő hatályos helyi
esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
Az esélyegyenlőség minden nemzet, minden állampolgára számára fontos érték, ez a szemlélet
tükröződik Magyarország Alaptörvényében is.
Az egyenlő esélyek biztosítása az Európai Unió és Magyarország egyik legfontosabb politikai
célja. Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú
személyként élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést
elszenvedők számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása állami
feladat.
A társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása, „a szétnyíló olló szűkítése” sürgős és fontos
feladat Magyarország számára. Az elmúlt évtizedek demográfiai válsága, gazdasági
nehézségei, a lakosság romló életkörülményei súlyos problémák. A kiút a társadalmi
szolidaritás erősítése, a családok létbiztonságának megteremtése, a foglalkoztatottság növelése,
valamint a fiatalok lehető legmagasabb szintű oktatása-nevelése.
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel, Dunakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Programjában rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott új Helyi Esélyegyenlőségi
Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az Önkormányzat
fenntartásában lévő intézmények működtetését. Továbbá vállalja, hogy az új Esélyegyenlőségi
Program elfogadását követően bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a
köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az
Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP) célcsoportjai
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A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP
célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a
mélyszegénységben élők és/vagy romák,
gyermekek,
nők,
idősek,
fogyatékkal élők.
Dunakeszi Város bemutatása
Elhelyezkedése
Dunakeszi Budapest agglomerációs övezetében, a fővárostól északra a Duna bal partján Pest
megyében fekszik. Nyugatról, a Duna északról Göd, keletről Fót határolja. Fontos közlekedési
csomópont, a várost kettészeli a 2. sz. főútvonal és a Vác fele tartó vasútvonal. A várost elkerülő
M2-es autóút nemzetközi jelentőséggel bír.
A település fejlődése, infrastrukturális fejlettsége
Dunakeszi napjainkban a budapesti agglomeráció egyik legnagyobb ütemben fejlődő városa.
1951-ben Dunakeszi és Alag települések egyesültek, 1977-ben kapta meg Dunakeszi a városi
címet. A település lakói kezdetben mezőgazdaságból, szőlő és növénytermesztésből éltek. Az
igazi fejlődés a XIX. század derekán vette kezdetét a Budapest-Vác vasútvonal, a Fővárosi
Vízmű megépítésével és a Duna gátrendszerének kiépítésével.
Dunakeszi életében jelentős szerepet tölt és tölt be a lovassport. A Magyar Lovar Egylet 18901950 közötti építkezései nyomán Európa egyik legfejlettebb tréningtelepe jött létre Alagon. A
lósport fellendülése komoly infrastrukturális bővülést jelentett, amely a településre csábította
az élelmiszeripart és a gépipart (pl.: 1926 MÁV Főműhely átadása).
A szocializmus idejében egy újabb iparosítási hullám érte el a települést (Járműjavító,
Konzervgyár, Hűtőház, Házgyár, Mechanika) ezzel számos munkalehetőséget biztosítva az itt
élő lakosságnak.
A rendszerváltást követő megtorpanás után a település hamar talpra állt, és az utóbbi 20 évben
rohamos fejlődésnek indult. Ipari parkok létesültek, megjelentek a multinacionális cégek,
megerősödtek a kis és középvállalkozások, ezzel munkalehetőséget biztosítva az itt élő
lakosság számára. Budapest közelsége miatt a lakosság jelentős része azonban a fővárosban
dolgozik.
Dunakeszi kedvenc célpontjává vált a letelepedni vágyó fiataloknak, amelynek köszönhetően
az országos tendenciától eltérően a város népessége évről-évre folyamatosan gyarapszik.
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A város lakossága 11 ezer háztartásban él. A népesség egyharmada lakótelepi összkomfortos
otthonokban vagy településszerű többszintes modern lakótelepeken, azonban a többség családi
házakban lakik. Az első 3 db 10 emeletes panelház már 1975-ben elkészült, még mielőtt
Dunakeszi várossá vált. Ezt követően épült meg a Barátság úti lakótelep, 1977-1979-ig. A
városban az ivóvízellátás a kiépített gerincvezeték hálózattal 100%-ban megoldott. A
szennyvízcsatorna-hálózat az ingatlanok 99%-ában van kiépítve. Az elektromos ellátás a
városban 100%-os. Ugyancsak 100%-os a vezetékes gázellátás. A különböző városrészek
összenőttek, lakóparkok épültek alkalmazkodva az ugrásszerűen megnőtt népességhez.
A városvezetés célja, hogy agglomerációs alvóvárosból élhető és tartalmas kisvárossá fejlődjön
a település. Az elmúlt és az elkövetkező évek a fejlesztésekről szóltak és fognak szólni a
jövőben is.
A településen a csatornahálózat kiépítésre került, a közutak aszfaltozása megtörtént, több
közpark is létesült.
Dunakeszi közlekedési kapcsolata országos viszonylatban jónak mondható, a főváros mind
közúton, mind vasúton könnyen, rövid idő alatt megközelíthető. Városszerte új utak, parkolók,
továbbá P+R parkolók és kerékpártárolók kerületek kialakításra.
A kerékpár úthálózat kiterjedt, bővítése folyamatos. A „kerékpárosbarát település” címet 2015ben kapta meg a város.
A tömegközlekedés jól igazodik a lakosság igényeihez a városi buszok ingyen használhatóak.
Az intézményi (köznevelési, egészségügyi, szociális, sport, művelődési) felújítások, bővítések
folyamatosak.
A városvezetés nagy hangsúlyt fektet a közösségi élet szervezésére, amelyben különösen nagy
szerepe van a Dunakeszi Programirodának. Legfontosabb célja, hogy a város kulturális,
művészeti, intézményi és civil közösségeinek programjait koordinálja. Új városi eseményeket,
programokat - a hagyományteremtés céljával - hívjon életre (pl.: Városi Adventi Vásár,
Dunakeszi Viadal, Dunakeszi Feszt, Városi Gyereknap, Dunakeszi Szent Mihály Napok,
Dunakeszi családi napok, Újévi Koncert, Városházi Esték Programsorozat, Nyári napközis
Tábor,).
Dunakeszi 1984 óta lát el körzetközponti feladatokat, 2013. január 1.-től járási központ lett, így
valamennyi hivatalos állami ügyintézés, szolgáltatás a városban elérhetővé vált. A
rendőrkapitányság, a bíróság, az ügyészség, az okmányiroda, és a földhivatal is a színvonalas
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítja.
A modern, jól felszerelt Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet fogadja Göd és Fót lakosságát
is 1987 óta.
A lakosság demográfiai helyzete
Az országos tendenciákkal ellentétben a népesség folyamatosan növekszik, a betelepülők
magas létszáma miatt.

6

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év
végén

Év

Fő
(TS 0101)

Változás

2014

41846

bázis év

2015
42467
2016
43005
2017
43490
2018
43604
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

101,48%
101,27%
101,13%
100,26%

Lakónépesség
44000
43500
43000
42500
42000
41500
41000
40500
2014

2015

2016

2017

2018
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018)
Az állandó
népességből a
megfelelő
korcsoportú nők és
férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

Férfiak
Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS
0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS
0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Nők

21034 22779

Összesen Férfiak
(TS 0301) (TS 0303)
43813

48,01%

1551
4214
660
1066
2603

4039
598
1391
3965

8253
1258
2457
6568

Nők
(TS 0304)
51,99%

3,54
9,62%
1,51%
2,43%
5,94%

9,22%
1,36%
3,17%
9,05%

Állandó népesség - férfiak életkori megoszlása

'0-14 évesek

30%
49%

15-17 évesek
18-59 évesek
60-64 évesek

13%
8%
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

Fő

Változás

Korcsoport

2001
n.a.
15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma (TS
382
0501)
17 éves gyermekek száma (TS
340
0502)
Összesen
722
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

2011

Fő

n.a.

0

398

780

381

721

779

57

3. számú táblázat - Öregedési index

Év

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

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

Öregedési index
(%)
(TS 0401)

2014

5728

7808

73,36%

2015
5928
2016
6139
2017
6294
2018
6568
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

7951
8101
8272
8253

74,55%
75,08%
76,80%
79,32%
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Öregedési index (%)
81%
80%
79%
78%
77%
76%
75%
74%
73%
72%
71%
70%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)

2014

1773

1282

491,00

11,47

2015
1893
2016
2010
2017
1854
2018
1701
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

1535
1732
1767
1870

358,00
278,00
87,00
-169,00

8,26
6,36
1,98
-3,86
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Belföldi vándorlások egyenlege (fő)
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
-100,00

2014

2015

2016

2017

2018

-200,00
-300,00

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések
száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)
(TS 0703)

2014

468

335

133

2015
507
2016
506
2017
499
2018
453
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

387
401
401
371

120
105
98
82
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Természetes szaporodás (fő)
140
120
100
80
60
40
20
0
2014

2015

2016

2017

2018

Értékeink, küldetésünk
Városunk az esélyegyenlőség érdekében számos területen eddig is igyekezett megfelelni és
támogatni a helyi társadalom minden rétegét a minőségi élet megteremtése érdekében.
Célok
A Helyi esélyegyenlőségi program átfogó célja
Dunakeszi Város Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
-

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével –
érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ
területi szerveivel (tankerülettel).

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

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján
végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási
rendeletei,
- a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és
- a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012
(VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.)
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban:
nemzetiségi törvény)
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
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előírásaira.

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a
következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020
stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb
a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági
Stratégia.
 Az EU 2020 stratégia
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett
Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai
célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia
az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb,
fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség
szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell, két
területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A
szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy
legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben
élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.
EU 2020 stratégia céljainak érvényesítése a városfejlesztésben:
- energiahatékonyság növelése,
- megújuló energiaforrások arányának növelése,
- CO2 kibocsátás csökkentése,
- foglalkoztatás növelése,
- szegénység elleni küzdelem, társadalmi leszakadás megállítása, a felzárkózás
lehetősége.
A megfogalmazott kohéziós politika 11 tematikus célja:
1. Kutatás, technológia-fejlesztés és innováció erősítése.
2. Információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és ezek minőségének
fejlesztése.
3. Kis- és közepes vállalkozások, agrárszektor és halászati szektor versenyképességének
fejlesztése, vízkultúrák támogatása.
4. Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás elősegítése minden ágazatban.
5. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése, kockázat-megelőzés és kezelés.
6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság ösztönzése.
7. A fenntartható közlekedés fejlesztése és a kulcs hálózati infrastruktúrák szűk
keresztmetszeteinek feloldása.
8. A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása.
9. A társadalmi befogadás segítése és a szegénység elleni harc.
10. Befektetés az oktatásba, készségekbe és az élethosszig tartó tanulásba.
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11. Intézményi kapacitások fejlesztése és hatékony közigazgatás.
 Nemzeti Reform Program
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a
stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok
rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik,
hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat
leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket
hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program
az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel
bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett.
 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben
jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című
dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében
megfogalmazott felzárkózás- politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma
közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja,
hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység,
romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását,
kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a
többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel
és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási
elképzelésekre.
 „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy
csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A
törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást
kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák
fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának
szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke.
 Roma Integráció Évtizede Program
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai
Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a
Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési
terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és
egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média
és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az
ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek
közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz
kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani.
 Nemzeti Ifjúsági Stratégia
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot
(88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami
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felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika
hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és
specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia
megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről
az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik.
1.2. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása
Az Ekbtv. 31 §-a értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell
készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a
mélyszegénységben élők, a romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és
idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről,
illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi
felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre. Figyelemmel kell lenni az
oktatás-képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az egyenlő esélyű hozzáférés
biztosítására. Biztosítani kell a közszolgáltatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférést. Olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek
munkaerő-piaci hátrányát, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.
Mindezek megvalósulását támogatnia kell a helyi önkormányzat által hozott döntéseknek,
Dunakeszi Város Önkormányzat képviselő-testülete e témát is érintő, törvényi előírások
betartása mellett megalkotott helyi rendeleteinek, amelyek a lakosság alapvető létfeltételeit, a
település működését, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének
lehetőségeit biztosítják.
- Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (IV. 05.)
önkormányzati rendelete a „lakásért életjáradék” program bevezetéséről
- Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) számú
önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak
megállapításáról
- Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) számú
önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátásokról (továbbiakban: Ör.)
- Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (XII.16.)
önkormányzati rendelete a gyermekek védőoltás költségeinek támogatásáról
- Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (VI.11.)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- Dunakeszi Város Képviselő-testületének 24/2003. ( XII.15.) sz. önkormányzati
rendelete a közművelődésről
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-

Dunakeszi Város Önkormányzatának 22/2011. (V.31.) számú önkormányzati
rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól
Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelete a sportról

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1. Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
-

-

-

-

-

-

Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.
§ értelmében A jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési
rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek, melyet a
testület rendelet formájában hagy jóvá.
Gazdasági program – az Mötv. 116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú
távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti,
melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
Szolgáltatástervezési koncepció – az Szt. 92. §-a szerint a legalább kétezer lakosú
települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult
személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében
szolgáltatástervezési koncepciót készít.
Település rendezés és a településkép védelme a települési önkormányzat
feladata Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési
önkormányzat településfejlesztési és településrendezési feladatokat lát el.
Integrált Településfejlesztési stratégia (194/2015. (IX.24.) Képviselő-testületi
határozat) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló1997. évi LXXVIII.
Törvény 3. §-a értelmében az önkormányzat az épített környezet alakítását és
védelmét a jogszabályokkal összhangban álló településfejlesztési koncepció,
integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök és építészetiműszaki dokumentáció alapján valósítja meg.
Településfejlesztési koncepció (155/2013 (III.28.) Képviselő-testületi határozat) az
1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés összehangolt megvalósulását
biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére
kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló,
önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni
kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai
dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a
társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító
intézményi rendszernek van döntő szerepe. A törvény 7. §-a értelmében a
településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében a városok és
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-

-

-

-

több település közös fejlesztési tervezése esetén integrált településfejlesztési
stratégiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési stratégia meghatározza a
települések településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző
szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti
szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait,
meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a
megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli.
Településszerkezeti terv (119/2018. (V.31.) Képviselő-testületi határozat) Az
1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti terv meghatározza
a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek
megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez
szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó
térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy
a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek
figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása
mellett. A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább
tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy az új
terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során
gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes tervbe foglalásáról.
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv (6/2018.(V.31.) önkormányzati
rendelet)
A település kép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján megalkotta a településképi arculati kézikönyv és
településképi rendeletét.
Településképi Arculati Kézikönyv a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény felhatalmazása alapján (275/2017.(XII.14.) Képviselő-testületi
határozat
Településképi Rendelet (27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés felhatalmazása
alapján.

2.2. A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Dunakeszi Kistérségi Társulás 2004. november 30-án jött létre, akkor még Dunakeszi Kistérség
Többcélú Társulása néven. Kezdetben három önkormányzat alkotta, Dunakeszi, Fót és Göd.
Később csatlakozott a társuláshoz Mogyoród Önkormányzata is. Az állami finanszírozás és a
társulások feladatainak szűkítése után, a társulásból Mogyoród és Fót kivált. A társulás
időközben nevet változtatott, ma Dunakeszi Kistérség Társulása néven folytatja munkáját. A
társulást Dunakeszi és Göd alkotják.
A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A társulási tanácsot a társulást alkotó
települések polgármesterei alkotják. A Társulási Tanács alakuló ülését a Társulás székhely
település önkormányzatának polgármestere hívja össze. A tanács az alakuló ülésen titkos
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szavazással elnököt választ, jelent pillanatban Dunakeszi Város polgármestere tölti be ezt a
szerepet.
Mivel a társulás működésére is a Mötv. szabályait kell alkalmazni, így a társulás is rendelkezik
Pénzügyi Bizottsággal, melynek elnöke Göd város polgármestere, további két tagja Dunakeszi
Város Önkormányzatának képviselői. Ezen kívül a tanács munkáját segíti a két fős jegyzői
kollégium, melynek tagjai a társulást alkotó települések jegyzői. A társulásnak saját
alkalmazottja nincs. A kistérségi feladatokat Dunakeszi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője
látja el.
A kistérségi társulás együttműködik a szociális és egészségügyi ellátó rendszerrel. Dunakeszi
a társulással együttműködve látja el az orvosi ügyeletet, a gyepmesteri szolgáltatást, a
szúnyoggyérítést. A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével megkötött ellátási
szerződés keretén belül az utcai szociális munka is a társuláson keresztül valósul meg
Dunakeszin.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének alapjául szolgáló adatbázisok:
- KSH - Központi Statisztikai Hivatal – adatbázis
- TEIR – Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer
- Helyi Önkormányzati adatbázis
- Önkormányzat által fenntartott intézmények beszámolói
- Helyi adatgyűjtés

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy
valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből
önerőből kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és
súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a
rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerőpiaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti
ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz,
szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység
hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek

19

egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi
jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység, valamint a falusi
lakókörnyezet.
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegezi és a társadalomból való
kirekesztettségüket okozza.
A társadalmi leszakadás
körülményekből fakad.

meghatározó

részben tehát a szegénységgel összefüggő

A következő jogszabályok a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz
történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.
-

az Szt. meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit,
annak megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és
intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti
jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve
intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző személy
adatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat.

-

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:
Cst.) A törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások
rendszerét, formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások
megállapításával és folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási
szabályokat.

-

az Flt. célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog
gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az
álláskeresők támogatásának biztosítása

-

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a
nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és
fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosításának elősegítése,
figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye
iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme
érdekében.

3.1. Jövedelmi és vagyoni helyzet
A jövedelem és a vagyon fogalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény szabályozza.
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Városunkban a mélyszegénység jelentős mértékben nincs jelen.
Dunakeszi lakosságának nagyobb része kertvárosi lakóövezetben, családi házakban,
lakóparkokban, kb. egyharmada a lakótelepi összkomfortos tömblakásokban él.
3.2. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség
kulcselemei, s jelentősen hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális
életben való teljes jogú részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaerőpiacon a
hátrányos megkülönböztetés számos esetével találkozhatunk.
- A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott
foglalkoztatási feladatainak ellátása során:
- közfoglalkoztatást szervez,
- figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
- döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok
foglalkoztatáspolitikai követelményeit,
- az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást
nyújt.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti állandó népesség
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
(fő)
száma (fő)
Év

Férfi
(TS 0803)
Fő

Nő
Összesen
(TS 0804)
Fő

Fő

2014
14384
14891
29275
2015
14434
15007
29441
2016
14480
14959
29439
2017
14422
14920
29342
2018
14217
14775
28992
2019
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Férfi (TS 0801)

Nő (TS 0802)

Összesen

Fő

%

Fő

%

Fő

%

429,25
358,75
282,25
202,25
156,25
145,75

2,98%
2,49%
1,95%
1,40%
1,10%
-

429,75
395,75
333,75
245,75
206,75
195,5

2,89%
2,64%
2,23%
1,65%
1,40%
-

859
755
616
448
363
341

2,93%
2,56%
2,09%
1,53%
1,25%
-
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1,50%

Férfi
Nő
Összesen

2,00%

Férfi
Nő
Összesen

2,50%

Férfi
Nő
Összesen

Férfi
Nő
Összesen

3,00%

Férfi
Nő
Összesen

3,50%

0,00%
Nő
Összesen

1,00%
0,50%
0,00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

20 év alatti (TS 1002)

Fő
összesen

Fő

%
Fő
20-24 év (TS 1003)
%
Fő
25-29 év (TS 1004)
%
Fő
30-34 év (TS 1005)
%
Fő
35-39 év (TS 1006)
%
Fő
40-44 év (TS 1007)
%
Fő
45-49 év (TS 1008)
%
Fő
50-54 év (TS 1009)
%
Fő
55-59 év (TS 1010)
%
Fő
59 év feletti (TS 1011)
%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2014

2015

2016

2017

2018

2019

859

755

616

448

363

341

7,75

2,5

4,75

1,75

1

0,75

0,90%
62,5
7,28%
79
9,20%
99
11,53%
132,75
15,45%
122,25
14,23%
80,5
9,37%
81,75
9,52%
113,5
13,21%
80
9,31%

0,33%
36,25
4,80%
64,5
8,55%
76,25
10,11%
116,75
15,47%
113,5
15,04%
72,5
9,61%
77
10,21%
89,25
11,83%
106
14,05%

0,77%
33,25
5,40%
46
7,47%
62,25
10,11%
86,5
14,04%
81,75
13,27%
58,25
9,46%
56,75
9,21%
79,25
12,87%
107,25
17,41%

0,39%
19,25
4,30%
30,5
6,81%
38
8,48%
51,5
11,50%
64,75
14,45%
50,75
11,33%
37,25
8,31%
42,5
9,49%
111,75
24,94%

0,28%
16
4,41%
22,75
6,27%
38,5
10,61%
44,75
12,33%
45,5
12,53%
46,5
12,81%
35,75
9,85%
30,75
8,47%
81,5
22,45%

0,22%
10,5
3,08%
21,5
6,30%
33,5
9,82%
44
12,89%
52,75
15,46%
39,75
11,65%
38,5
11,28%
26,5
7,77%
73,5
21,54%
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Álláskeresők száma (fő)
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma és aránya nemek szerint
180 napnál
hosszabb ideje
Nők és férfiak aránya, a
180 napon túli nyilvántartott
regisztrált
180 napon túli
álláskeresők száma nemek
munkanélküliek
nyilvántartott
Év
szerint
aránya (TS
álláskeresőkön belül
1501)
%

Férfi

n.a.
2014
22,41
n.a.
2015
30,52
n.a.
2016
33,46
n.a.
2017
34,82
n.a.
2018
31,47
n.a.
2019
29,38
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nő

Összesen

Férfiak

Nők

n.a.

0
0
0
0
0
0

-

-

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

180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2014

2015

2016

2017

2018

2019
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
A képzettség tekintetében elmondható, hogy az álláskeresők magasabb számban fordulnak elő
az általános iskolai, szakiskolai, szakközépiskolai végzettséggel rendelkezők együttes
számából adódik össze. A 8 általános osztálynál alacsonyabb illetve felsőfokú végzettséggel
rendelkező álláskeresők száma alacsonynak mondható. A roma álláskeresőkről nincs külön
nyilvántartás.

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség
szerint
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

Év

Fő
2014
859
2015
755
2016
616
2017
448
2018
363
2019
341
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8
általánosnál Általános iskolai
alacsonyabb
végzettség (TS
végzettség
0902)
(TS 0901)
Fő
%
Fő
%
n.a.
- 157,75 18,36%
n.a.
- 132,75 17,59%
n.a.
106
17,21%
n.a.
61
13,62%
n.a.
51,25
14,12%
n.a.
44,5
13,04%

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség (TS
0903)
Fő
694
613,25
505,75
383,5
308
294,75

%
80,79%
81,28%
82,10%
85,60%
84,85%
86,37%

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint (fő)
900
800
700
600
500

694
613,25

400

505,75

300

383,5

200
100

308

294,75

157,75

132,75

106

61

51,25

44,5

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0
8 általánosnál alacsonyabb

8 általános

8 általánosnál magasabb

24

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma
középfokú iskolában

Év

Középfokú
Szakiskolai
Szakközépiskolai
felnőttoktatásban felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
résztvevők
résztvevők száma
résztvevők száma
összesen
(TS 3501)

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Gimnáziumi
felnőttoktatásban
résztvevők

Középiskolai
tanulók száma a
felnőttoktatásban
(TS 3601)

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

Fő

72
210
515
744
-

45
94
129
231
n.a.
n.a.

62,5%
44,8%
25,0%
31,0%
-

27
153
331
490

37,5%
72,9%
64,3%
65,9%
-

0
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-

132
357
355
323
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Felnőttoktatásban résztvevők száma (fő)
800
0

700
600
500

0

400
300

0
153

200
100
0

0
27
45

94

2014

2015
Szakiskola

490

331

129

231

0
2016
2017
2018
Szakközépiskola
Gimnázium

0
2019
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c) közfoglalkoztatás
A közmunkaprogramok évek óta segítik a város munkanélküli lakossága egy részének
jövedelemhez jutását. Ebben a gyakorlatban előrelépést jelentene a képzettségük és
alkalmasságuk miatt hosszú távon is betanított és a segédmunkásként munkát vállalók
munkavállalási lehetőségeinek bővítése a város és a térség sajátosságai figyelembevételével.
Cél az oktatási intézményekben a felnőtt oktatási és képzési lehetőség bővítése a munkaerőpiac
igényeihez igazodva.
2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely
létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését a Dunakeszi Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Önkormányzati és Jogi Osztálya és a Dunakeszi
Közüzemi Nonprofit Kft. látja el.
A betöltött munkakörök elsősorban betanított kertészeti munka, takarítónő, adminisztrátor.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb
tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások,
lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok
stb.)
Városunkban kiváló helyközi és helyi tömegközlekedési lehetőségek vannak. A helyi
közlekedés a főváros irányába mind busszal, mind vonattal megoldott. Ennek ellenére
elmondható, hogy az ingázó munkavállalók közül jelentős számban vannak gépkocsival
munkába járók is. A településen több nagy áruházlánc, ipari park megtalálható, számos oktatási,
nevelési intézmény, kisebb üzletek, vendéglátó egységek kínálnak munkalehetőséget a helyben
lakóknak. A főváros munkahely lehetőségei is nyitottak a közvetlen közelében lévő Dunakeszi
számára.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A főváros közelségének köszönhetően a fiatalok számára könnyen elérhetők a különböző
képzések, továbbképzések, illetve a Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által
szervezett képzési lehetőségek.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi
foglalkoztatási programok)
A Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által szervezett képzési lehetőségek valamennyi
korcsoport számára elérhető.
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g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása
A foglalkoztatottak nemzeti, etnikai hovatartozását az önkormányzat nem tartja nyilván.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkoztatás területén esetlegesen megvalósult hátrányos megkülönböztetésről nincs
információnk.
3.3. Pénzbeli és természetbeni szociális
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

ellátások,

aktív

korúak

ellátása,

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben
átalakult.
A járási hivatal által megállapítható pénzbeli támogatások:
- időskorúak járadéka
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
- gyermekek otthongondozási díja
- ápolási díj
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú
személyek részére nyújt támogatást.
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és
családjuk részére nyújtott ellátás. A jogosultsági feltételek fennállása esetén részükre
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás állapítható meg.
A gyermekek otthongondozási díja a súlyos fogyatékosságból vagy tartós betegségből eredően
önellátásra képtelen gyermeket gondozó szülő részére nyújtható támogatás.
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosít anyagi hozzájárulást.
A járási hivatal által megállapítható természetbeni ellátások:
- közgyógyellátás
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez
és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
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Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a feltételek fennállása esetén szociális
rászorultság állapítható meg, melynek igazolására hatósági bizonyítvány kerül kiállításra.
A képviselő-testület által megállapítható pénzbeli támogatások:
- lakhatási támogatás
- gyógyszertámogatás
- temetési támogatás
- rendkívüli támogatás
A képviselő-testület által megállapítható természetbeni ellátások:
- gyermekintézmények étkezési térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás
- tűzifa támogatás
Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatásokat és a foglalkoztatást elősegítő
támogatásokat.
Az állami foglalkoztatási szerv által pénzbeli ellátásként megállapítható támogatások az
álláskeresők részére a jogosultsági feltételek fennállása esetén:
- álláskeresési járadék
- nyugdíj előtti álláskeresési segély
- költségtérítés
Az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások:
- képzésekkel összefüggő támogatások
- foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások
- álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás
- munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása
- munkaerőpiaci programok támogatása

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

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

2014
29 275
2015
29 441
2016
29 439
2017
29 342
2018
28 992
2019
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

72,25
77,75
84,5
81
60
53

0,25%
0,26%
0,29%
0,28%
0,21%
-
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma
(TS 1301)

Év

Fő
2014
921,5
2015
754,5
2016
600,75
2017
448
2018
363
2019
341,25
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő
161,5
140,25
142,25
109,25
115
118,25

%
17,53%
18,59%
23,68%
24,39%
31,68%
34,65%

Álláskeresési járadékra jogosultak aránya (%)
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált munkanélküliek
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401
Év

(2015. február 28-tól az ellátás
megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és
FHT-ra)
Fő

2014
122,5
2015
129,75
2016
83,5
2017
57
2018
45
2019
46,25
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban
részesülők átlagos száma 2015.
márc. 1-től érvényes módszertan
szerint
(TS 5401)
Fő

15-64 évesek %ában

n.a.
40,8
60,02
n.a.
66,9
62,16

31,45%
71,88%
148,67%
134,40%

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek átlagos
havi száma (2015. március 01-től az
ellátásra való jogosultság
megváltozott)
Fő

121
100
70
50
43

Munkanélküliek %ában

0,00%
16,08%
16,65%
15,63%
13,77%
12,63%
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Aktív korúak ellátásaiban részesülők száma (fő)
140
120
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Rendszeres szociális segélyben részesülők
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma
(TS 5601)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás: TeIR, KSH Tstar

627
767
689
718
759
740
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Közgyógyellátottak száma (fő)
1000
800
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0
2014
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek
évi átlagos száma (TS 5901)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek évi átlagos
száma
(TS 5902)

Összesen

0
0
0
0
0
0

152,00
157,00
144,00
150,00
144,00
68,00

152
157
144
150
144
68

Ápolási díjban részesülők száma (fő)
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2014

2015

2016

2017

2018

2019
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3.4. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás. (és
helyiség-) gazdálkodást.
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának, elidegenítésének feltételeit a Képviselő-testület 14/2007. (VI.11.) rendelete
szabályozza.
Ezen rendelet szerint az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakást szociális bérlakásonként, vagy
a szociális rászorultságtól függetlenül üzleti alapon lehet hasznosítani.
Szociális bérlakást csak határozott időre (maximum 5 év) lehet bérbe adni. A bérleti idő lejártát
megelőzően a feltételeket ismételten vizsgálni kell. Ha a szociális bérlakásra való jogosultság
továbbra is fennáll, ismételten 5 évre bérbe adható. Ha a feltételek már nem állnak fenn, úgy az
új bérleti szerződést a nem szociális bérlakásra vonatkozó szabályok szerint kell megkötni.
A szociális bérlakást nyilvános pályázaton meg kell hirdetni. A pályázat benyújtására a
nagykorú személy akkor jogosult, ha:
- háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum + 20 %-kal növelt összegét,
- nincs a tulajdonában (haszonélvezettel nem terhelt) lakás ingatlan,
- nincs a tulajdonában beköltözhető lakás ingatlan,
- a vele közös háztartásban élő személyek ingó- és ingatlan vagyonának együttes
összege nem haladja meg az egy főre figyelembe vehető nettó jövedelem ötvenszeresét,
- alapos okkal feltételezhető, hogy önmaga még családja segítségével sem képes
önállóan lakás problémáját megoldani.
A nem szociális bérlakást csak határozott időre legfeljebb 5 évre lehet bérbe adni, kivéve, ha a
képviselő-testület a település területén található lakóingatlan kényszerértékesítése során az
adós, zálogkötelezett kérelmére az ingatlan megvásárlása és a kérelmező részére történő
bérbeadása mellett dönt, amely esetben a bérlet határozatlan idejű.
A képviselő-testület az önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén
települési támogatás keretében lakhatási támogatást nyújthat.
Lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai által lakott
lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik – villanyáram-, víz- és a gázfogyasztás,
távhőszolgáltatás, csatornahasználat díja, lakbér, albérleti díj, közös költség – viseléséhez
nyújtható.
A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakhatással
kapcsolatos azon rendszeres kiadások viseléséhez kell nyújtani, amelyek megfizetésének
elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

Egyéb
Ebből
Ebből
Ebből
Ebből
lakáscélra
elégtelen
elégtelen
elégtelen
elégtelen
Bérlakás
Szociális
használt
Lakásállomány
lakhatási
lakhatási
lakhatási
lakhatási
állomány
lakásállomány
nem
(db)
körülményeket
körülményeket
körülményeket
körülményeket
(db)
(db)
lakáscélú
(TS 4201)
biztosító
biztosító
biztosító
biztosító
ingatlanok
lakások száma
lakások száma
lakások száma
lakások száma
(db)
n.a.
29
n.a.
0
n.a.
4
n.a.
17143

2014
2015
17266
2016
17335
2017
17441
2018
17579
Forrás: TeIR, KSH Tstar,
önkormányzati adatok

n.a.

29

n.a.

0

n.a.

4

n.a.

n.a.

24

n.a.

0

n.a.

4

n.a.

n.a.

23

n.a.

0

n.a.

4

n.a.

n.a.

23

n.a.

0

n.a.

4

n.a.

Lakásállomány megoszlása (db)
40
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0

4
0
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29
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0

4
0

4
0
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Összes bérlakás (db)
35
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20
15
10
5
0
2014

2015

2016

Összes bérlakás
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Elégtelen körülményeket biztosító bérlakás

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma
Lakásfenntartási
Adósságcsökkentési
támogatásban részesített támogatásban részesítettek
személyek száma (TS 6001)
száma (TS 6101)

Év

2014
2015
2016
2017
2018
Forrás: TeIR, KSH Tstar

507
331
154
86
54

24
12
0
0
0

Támogatásban részesülők (fő)
600
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0
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Adósságcsökkentési támogatás
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3.5. Telepek, szegregátumok
Dunakeszin szegregált lakókörnyezetben nem élnek emberek, nem releváns.
3.6. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésük
Az Eütv. előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében
gondoskodik
a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását
és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy
a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések
meghozatalát,
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az
önkormányzatok biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a
szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat.
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó
intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
az egyéb speciális szociális intézmény.
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi
pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és
biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a
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gyógyító-megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési
és egyéb szükségletek kielégítése során.
Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi
intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb
kockázattal
járó
gyógykezelésben,
valamint
betegségmegelőző
programokban
(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Dunakeszi Város egészségügyi
alapellátási körzeteiről szóló 10/2015. (V.06.) önkormányzati rendelete értelmében az
Önkormányzat az egészségügyi alapellátási feladatának teljesítése céljából, Dunakeszi város
közigazgatási területére kiterjedően 15 háziorvosi, 6 házi-gyermekorvosi, 8 fogorvosi, 19
területi védőnői és 4 iskola védőnői körzetet alakított ki.
Az Önkormányzat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, és a fogorvosi alapellátást a személyes
ellátásra kötelezett orvossal, mint egyéni vállalkozóval vagy az általa működtetett háziorvosi,
fogorvosi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés, az ügyeleti ellátást - a háziorvosi
szolgáltatóktól függetlenül – külön, az ügyeleti ellátásra vonatkozó szolgáltatási szerződés útján
biztosítja. A területi és iskola védőnői ellátásról történő gondoskodás Dunakeszi Város
Önkormányzatának
Szakorvosi
Rendelőintézetén
(továbbiakban:
Szakrendelő)
keresztülvalósul meg.
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 1. § (1) bekezdés
értelmében, a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai
oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett
iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről az óvodák és iskolák (a
továbbiakban együtt: nevelési-oktatási intézmények) a rendeletben foglaltak szerint
gondoskodnak. Az óvodákban és az iskolákban az orvosi ellátás biztosítása a köznevelési
intézmény az ellátást nyújtó orvos és a Szakrendelő között létrejött megállapodás alapján
történik.
Az Önkormányzat a lakosság járó-beteg szakellátását Dunakeszi-Fót-Göd területi ellátási
kötelezettséggel Szakorvosi Rendelőintézetén keresztül biztosítja.
A Szakorvosi Rendelőintézet szolgáltatásai: Belgyógyászat, Foglalkozás-egészségügy,
Diabetológia, Fiziótherápia, Fogszabályzás, Fogtechnika, Fül-orr-gége, Audiológia,
Gyógytorna, Masszázs, Neurológia, Kardiológia, Nőgyógyászat, Ortopédia, Oszteporozis
Centrum, Reumatológia, Sebészet, Röntgen, Szemészet, Ultrahang, Urológia, Laboratórium,
Infúzió, Gyógyászati bolt, Gyógyszertár.
A tüdőgondozás, a bőr- és nemibeteg-gondozás, a pszichiátriai gondozás járó-beteg szakellátás
szolgáltatásokat - a szolgáltatásra működési engedéllyel rendelkező - egészségügyi
szolgáltatóval kötött ellátási szerződés útján biztosítja az Önkormányzat. Szolgáltatások:
Tüdőszűrés, Tüdőbeteg ellátás, Bőrgyógyászat, Nemibeteg-gondozás, pszichiátriai
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szakrendelés, pszichiátriai gondozás, addictológia szakrendelés, pszichoterápia, klinikai és
mentálhigiénés szakpszichológia.
Dunakeszi lakói számára a kórházi ellátást a váci Jávorszky Ödön Kórház biztosítja.

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és gyermekek
részére szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
(TS 4401)

Év

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok
által ellátott szolgálatok
száma
(TS 4501)

16
16
17
17
17
17

6
6
6
6
6
6

0
0
0
0
0
0

Egyéb egészségügyhöz kapcsolódó ellátások:
közgyógyellátási igazolvány - A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy
részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó
kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
- gyógyszertámogatás – A Képviselő-testület döntése alapján a közgyógyellátásra
nem jogosultak részére település támogatásként a gyógyszerkiadások viseléséhez
pénzbeli támogatás nyújtható
- ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja - Gyermekek otthongondozási díjára
jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő aki a súlyos fogyatékosságából
eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy a
tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik. Az
ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását, gondozását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás
Prevenciós és szűrőprogramokat rendszeresen szerveznek a városban működő szociális,
oktatási, művelődési és egészségügyi intézményekben. Dunakeszi Város Önkormányzata
fontosnak tartja a lakosság egészségmegőrzését, a betegségek kialakulásának megelőzését.
-

Védőoltások: Dunakeszi Városban bejelentett lakóhellyel rendelkező, 0-14 éves korú
gyermekek részére az önkormányzat a rota vírus, a bárányhimlő (varicella), a gennyes
agyhártyagyulladás (meningococcus C, B, A törzs), a kullancscsípés okozta agyvelőgyulladás
(kullancsencephalitis) elleni védőoltások térítési díjához pénzbeli támogatás nyújt
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védőoltásban részesültek

2016. évben 939 fő
2017. évben 783 fő
2018. évben 536 fő
2019. évben 443 fő

Az ellátórendszer elemei mindenki számára hozzáférhető. Az Önkormányzattal szemben a
közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód
követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor.

3.7. Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
Dunakeszi Város Önkormányzata igyekszik megteremteni a közösségi együttlét lehetőségét és
kielégíteni a lakosság kulturális igényeit – minden korcsoportban.
A VOKE József Attila Művelődési Központ számos lehetőséget kínál szórakozásra, ill. a
szabadidő hasznos eltöltésére. A művelődési központban alapvető feladata közé tartozik
- a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése (nyugdíjas kiránduló klub, zenekarok próbái)
- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (oktatási intézmények rendezvényei),
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása (táncklub, tánc tanfolyam
minden korosztály részére)
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
(néptánc próbák)
- amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
(mozgáskultúra fejlesztése különböző korosztályok részére)
- tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása (színjátszó, zenei és nyelvi
képzések)
A művelődési központban működik a Nyugdíjas kiránduló klub is, közel 300 taggal.
Továbbá a művelődés központban rendszeresen van lehetőség fizikai állapot és
mozgásvizsgálatra, különféle egészségügyi szűrővizsgálatokra.

Önkéntes munka
Dunakeszin hangsúlyt kap a közösségi szolidaritás, megjelenik az önkéntes munka is.
A szociális és gyermekjóléti alapellátások munkáját önkéntesek segítik, részt vesznek a
programok szervezésében, felolvasnak, beszélgetnek az idős emberekkel. Segítenek a kerti
munkában az udvar rendbetételében, az intézmények takarításában.
Az önkénteseknek nagyon fontos szerepe van a társadalomban, munkájukkal elősegítik a
hatékonyabb, szakszerűbb munkavégzést.
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3.8. A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy Dunakeszi Városában hány fő vállalja
magát roma kisebbséghez tartozónak. Dunakeszin roma nemzetiségi önkormányzata nem
működik.
3.9. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A mélyszegénységben élők és romák helyzetének, esélyegyenlőségének vizsgálata

Beazonosított problémák

Fejlesztési lehetőségek

aktív korú munkanélküliek számának közmunkaprogram
fenntartása,
folyamatos megléte
munkavállalási tanácsadás
A lakossági hitelek visszafizetésének
Életvezetési tanácsadás bővítése
elmaradása
Jótékonysági
tevékenység
támogatása,
Folyamatos az igény élelmiszersegélyre,
koordinálása
ruházati adományra

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások rendszerét a Gyvt. szabályozza.
A joganyag tartalmazza az ellátásokra vonatkozóan alapvető szabályokat, ellátási formákat,
valamint a működtetésre vonatkozó kötelezettségeket. A jogszabály a gyermekek védelmének
rendszerét négy fő kategóriába sorolja:
pénzbeli és természetbeni ellátások
gyermekjóléti alapellátások
gyermekvédelmi szakellátások
hatósági intézkedések
A pénzbeli és természetbeni ellátások közé tartozik:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- gyermekétkeztetés
- gyermektartásdíj megelőlegezése
- otthonteremtési támogatás
A gyermekjóléti alapellátások részei:
- gyermekjóléti szolgáltatás
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- gyermekek napközbeni ellátása
- gyermekek átmeneti gondozása
- gyermekek esélynövelő szolgáltatása (Biztos Kezdet Gyerekház)
A gyermekvédelmi szakellátások:
- otthont nyújtó ellátás
- utógondozói ellátás
- területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása
- védelembe vétel
- családba fogadás
- ideiglenes hatályú elhelyezés
- nevelésbe vétel
- nevelési felügyelet elrendelése
- utógondozás elrendelése
- utógondozói ellátás elrendelése
- megelőző pártfogás elrendelése
A gyermekvédelmi törvény alapján a gyermekvédelmi ellátások célja hozzájárulni a gyermekek
testi. értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének
elősegítéséhez, szocializációs hátrányainak csökkentéséhez, a veszélyeztetettség
megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő
kiemelésének megelőzéséhez.
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek, stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya,
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

Védelembe vett
kiskorú gyermekek
száma december 31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma december
31-én (TS 3101)

2014

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

2016

31

n.a.

2017

55

n.a.

2018

42

n.a.

2019

38

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)
60
50
40
30
20
10
0
2014

2015

2016

Védelembe vett kiskorú

2017

2018

2019

Veszélyeztetett kiskorú

41

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző
rendszer működtetése, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására
javaslat készítése, jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés, óvodai és iskolai szociális
segítő tevékenységet biztosítása.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a
gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak
rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, a családi konfliktusok
megoldásának elősegítését különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás
esetében. Szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat lát el.
Veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás
vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy
erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, (Gyvt. 5. § n) pont)
Védelembe vétel: ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az
alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható,
a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi. A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek
gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása
érdekében a gyámhatóság felhívja a gyermekjóléti központot a védelembe vételhez kapcsolódó
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok esetmenedzselésének ellátására és a veszélyeztetettség
okának megszüntetése érdekében intézkedést tesz.
Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 2016. évben döntött arról, hogy
Dunakeszi egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, közművelődési és köznevelési ellátó
rendszerét átalakítja. A döntés értelmében 2016. augusztus 31-től kezdte meg működését az új
intézmény Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár néven
(továbbiakban: DÓHSZK), melynek részeként működik a Családsegítő- és Gyermekjóléti
Központ Intézményegysége. A Család és Gyermekjóléti Központ a Gyvt. és az Szt. által
megfogalmazottak szerint biztosítja a családsegítő, valamint a gyermekjóléti feladatokat két
önálló szakmai egységben.
Négy éve a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás egy szakmai, szervezeti keretben,
integráltan, egyrészt települési szinten, mint család,- és gyermekjóléti szolgáltatás, másrészt
járási szinten, mint család,- és gyermekjóléti központ került kialakításra. A járáshoz három
város, Dunakeszi, Fót, Göd és egy község Csomád tartozik.

42

Az ellátottak köre, a járási településeken életvitelszerűen tartózkodó, állandó bejelentett vagy
tartózkodási hellyel rendelkező kiskorúak és családjaik.
Célcsoportja, a településen lakó hatósági ügyekben érintett veszélyeztetett kiskorúak és
családjaik.
A családok komplex nehézségekkel küzdenek, a problémák hasonlóak az előző évekhez képest,
súlyozásuk azonban jelentős mértékben áttevődött a gyermekelhelyezéssel és kapcsolattartással
érintett családokra. Így a járási szolgáltatási szakmai egység működésében egyre nagyobb
jelentősége van a speciális szolgáltatások széles körű biztosításának.
Problématerületek:
1. válással, gyermekelhelyezéssel, kapcsolattartással összefüggő problémák;
2. fizikai és érzelmi, egészségi állapottal összefüggő elhanyagolás, veszélyeztetettség;
3. családon belüli kapcsolati problémák, családon belüli erőszak;
4. nevelési problémák;
5. addiktív szerekkel kapcsolatos abúzusok;
6. gyermekek pszichés terheltsége;
7. szülők pszichés terheltsége, pszichiátriai megbetegedései;
8. beilleszkedési problémák, magatartási-, és teljesítményzavarok;
9. tankötelezettség teljesítésének hiánya;
A központhoz tartozó feladatok ellátása:
I.) Elsődleges feladat a hatósági intézkedésre való javaslattétel.
A GYVT és a a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet (továbbiakban: NM) értelmében a család-, és gyermekjóléti központ javaslatot tesz a
gyámhivatal felé a gyermek:
- védelembe vételére;
- megelőző pártfogásra;
- ideiglenes hatályú elhelyezésére;
- nevelésbe vételre;
- családba fogadásra;
- harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére;
- családba fogadó gyám kirendelésére;
- tankötelezettség teljesítésének előmozdítására;
- gondozási helyének megváltoztatásra;
- családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására.
A megváltozott struktúra értelmében a gyámhivatal a család,- és gyermekjóléti központtal áll
kapcsolatban, tehát a hatósági eljárások tekintetében a központ az illetékes, aki bevonja a
szolgálatot az eljárásba. A hatósági intézkedésre, illetve a hatósági eljárások megindítására
vonatkozó javaslatot - az azonnali intézkedés kezdeményezését, vagyis az ideiglenes hatályú
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elhelyezést leszámítva - a család,- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere teszi meg
(protokoll- Emberi Erőforrások Minisztériuma).
A gyermekvédelmi intézkedésre vonatkozó javaslattétel történhet a gyámhatóság megkeresése
valamint a járás területén működő szolgálatok kezdeményezése alapján.
A hatóságtól érkező megkeresést követően az esetmenedzser iratelőzményt, gyermekvédelmi
adatlapokat és az alapellátást részletező összegzést kér a szolgálattól. Ennek hiányában ezeket
a munkafolyamatokat az esetmenedzser látja el. Felveszi a kapcsolatot a családdal,
jelzőrendszeri tagokkal, esetkonferenciát szervez, konzultál, esetmegbeszélés tart. Ezt követően
javaslatot készít a gyámhatóság felé, melyet a hatósági tárgyaláson való részvétel követ.
A szolgálattól beérkező hatósági intézkedésre vonatkozó összegzéseket és gyermekvédelmi
adatlapokat a központ esetmenedzsere ellenőrzi és továbbítja mérlegelés nélkül a gyámhivatal
felé, ezt követően a központ javaslatot tesz a szükséges hatósági intézkedés megtételére vagy
mellőzésére.
Az illetékes gyámügyi és igazságügyi osztály jogerős hatósági intézkedését követően az
esetmenedzser gondozási-nevelési tervet készít, a tervezésbe és a megvalósításba bevonja a
gyermekjóléti szolgálatot családsegítőjét és az ügyben érintett szakembereket, jelzőrendszeri
tagokat. A törvényben valamint a szakmai protokollnak megfelelően évente helyzetértékelést
készít a hatóság felé.
A hatósági intézkedés jellegétől függően folyamatosan kapcsolatot tart a szakellátásba kerülő
gyermekekkel és szakemberekkel (nevelőszülő, nevelőszülői tanácsadó, gyermekvédelmi
gyám
Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek száma:

Hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységek száma
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Szociális segítő tevékenység 1
Esetkonferencia szervezése, azon való részvétel
Esetkonzultáció
Esetmegbeszélés
Egyéni gondozási-nevelési terv készítése
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel-Nevelésbe vétel

A 2019-es évben 2476 alaklommal történt hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenység. A
tevékenységek közül kiemelten jelenik meg a szociális segítő tevékenység, az esetkonzultáció,
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az esetmegbeszélés, a családlátogatás valamint az esetkonferencia szervezése és az azon való
részvétel.
Hatósági intézkedésre tett javaslatok száma

Védelembe vétel
Megelőző pártfogás

18

Ideiglenes hatályú elhelyzés

5
10

Nevelésbe vétel

32

Családba fogadás

6

3

Harmadik személynél történő elhelyezés
kezdeményezése

A 2019-es évbe összesen 82 esetben tett a Központ javaslatot hatósági intézkedésre. A legtöbb
esetben a védelembe vételi hatósági intézkedési folyamat jelenik meg 32 esetben, ezt követi a
nevelésbe vétel 10 esettel, majd a családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, a gyermek
gondozási helyének megváltoztatása, megelőző pártfogás és a harmadik személynél történő
elhelyezés kezdeményezése.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos
száma (TS 5801)

2014

592

2015

569

2016

430

2017

291

2018

190

2019

110

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
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Gyvt. értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
természetbeni (többek között a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, tankönyvtámogatásnak) kedvezmények igénybevételére.
Továbbá, ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a tárgyév augusztus
01-jén, illetve ha a tárgyév november 01-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára, illetve a
tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeli támogatásban részesül.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete alapján születési
támogatásban részesülhet az a 0-1 éves korú kisgyermek, aki Dunakeszi állandó lakcímmel
rendelkezik.
Év
2016
2017
2018
2019

Támogatottak száma
265
298
262
230

Dunakeszi Város Önkormányzata a rota vírus, a bárányhimlő (varicella), a gennyes
agyhártyagyulladás (meningococcus C, B, A törzs), a kullancscsípés okozta agyvelőgyulladás
(kullancsencephalitis) elleni védőoltások térítési díjához oltási támogatásban részesíti a
bejelentett lakóhellyel rendelkező 0-14 éves korú gyermekeket.
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Év
2016
2017
2018
2019

Támogatottak száma
1200
880
600
480

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a települési és megyei önkormányzatok
együttműködésével a 2000/2001-es tanév során hozta létre a Bursa Hungarica – Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a felsőoktatási intézmények államilag
finanszírozott, nappali tagozatán tanuló, hátrányos helyzetben lévő hallgatók számára nyújt
rendszeres anyagi segítséget. A pályázathoz Dunakeszi Város Önkormányzata is csatlakozott.
Tanév
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Támogatottak száma
14
16
24
15

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Dunakeszi Város Önkormányzata az oktatási-nevelési intézményekben étkező gyermekek
számára a Gyvt.-ben előírt normatív támogatáson túl a rászoruló gyermekek számára további
étkezési térítési díj támogatást állapít meg annak a gyermeknek, vagy fiatal felnőttnek, akinek
a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 200%-át (57.000.- Ft), vagy gyermekét egyedül álló szülő gondozza és
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori
legkisebb összegének 220 %-át (62.700.- Ft). Az egy főre jutó jövedelem számításánál
csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a lakástörlesztő hitel havi díját maximum 60.000.Ft-ig.
Év
2016
2017
2018
2019

Támogatottak száma
80
58
35
32

Az önkormányzati támogatásban részesülők számának csökkenése annak köszönhető, hogy a
Kormány jelentősen bővítette azon jogosultak körét, akik ingyenesen részesülhetnek az
intézményi gyermekétkeztetésben. 2017. évtől már azon gyermekek részére is ingyenesen kell
biztosítani az intézményi gyermekétkeztetést, aki olyan családban él, amelyben a szülő
nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező
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legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett
összegének 130%-át.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nem rendelkezünk adatokkal.

4.2. Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Dunakeszin nem élnek szegregált lakókörnyezetben gyerekek, így a kérdés nem releváns.

4.3. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata.
Egészségügyi alap ellátás: az Eütv. előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre
jutott ellátott, betöltetlen státuszok)
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
Betöltött védőnői
Egy védőnőre jutó
Év
álláshelyek száma
gyermekek száma
(TS 3201)
2014

17

239

2015

18

228

2016

15,5

200

2017

21,5

203

2018

20

203

2019

19

203

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői, (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi
ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

Év

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi
praxis/ok száma

Háziorvos által
ellátott személyek
száma

Gyermekorvos
által ellátott
gyerekek száma

Felnőtt házi orvos
által ellátott
gyerekek száma

Házi
gyermekorvosok
száma
(TS 4601)

2014

0

31 102

7 804

0

6

2015

0

31 323

7 882

0

6

2016

0

31 756

7 921

0

6

2017

0

32 079

8 075

0

6

2018

0

32 320

8 217

0

6

8 392

0

6

0
32 861
2019
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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c) 0-7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
A DÓHSZK Óvodai Intézményegysége János utcai feladatellátási helye átkerült a
Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményhez új, sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai ellátását biztosító telephelyként.
Szakértői vélemény alapján 2020. szeptember 1-től sajátos nevelési igényű ellátásra jogosult ép
értelmű autista, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, hallássérült, mozgássérült,
normál közösségben integráltan nevelhető gyermekeket fogad.

d) gyermekjóléti alapellátások
A gyermekjóléti alapellátások részei:
- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása
- gyermekek átmeneti gondozása
- gyermekek esélynövelő szolgáltatása (Biztos Kezdet Gyerekház)
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás a DÓHSZK Család, és Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai Egysége által valósul meg.
A szakmai feladatok meghatározásában két törvény rendelkezései irányadóak, a családsegítői
szolgáltatás esetében: az Szt. 64. §-a; a gyermekjóléti szolgáltatás estében a Gyvt. 39-40. §-a,
továbbá, a szolgáltatás működéséhez alkalmazni kell a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendeletet (továbbiakban: SzCsM renelet). A 2015. évi CXXXIII. törvény az egyes
szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról a családsegítő szolgálat és a
gyermekjóléti szolgálatok integrációjáról, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, valamit
az Ör. alapján működik a Szolgálat.
A DÓHSZK Család,- és Gyermekjóléti Központ Család,- és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Szakmai Egységének működési célja, hogy ellássa a hatályos szociális- és gyermekvédelmi
törvények és végrehajtási rendeleteinek, valamint a szakmai szabályok szerinti működésében a
fenntartó Önkormányzat rendeletének megfelelően a településen élők körében a szociális és
gyermekvédelmi alapfeladatokat.
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A Család,- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Szakmai egységének ellátási területe Dunakeszi
város közigazgatási területe. Szolgáltatásainkat a település bejelentett lakóhellyel rendelkező
lakói, életvitelszerűen Dunakeszin tartózkodó, az itt élő hajléktalan személyek, illetve
krízishelyzet esetén bármely személy igénybe veheti. A család- és gyermekjóléti szolgálat
ellátja a Gyvt. 39. § (2)-(4) bekezdése, 40. §-a, valamint az Szt. 64. §-a szerinti feladatokat.
Családsegítés keretében biztosítják:
a) szociális, életvezetési, mentálhigiéniás, jogi, pszichológiai tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését és igénylését,
c) különböző pénzbeli támogatások és ellátások ügyintézését, mint pl. nyugdíj,
családtámogatások,
d) kapcsolati problémák megoldásának segítése,
e) a tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, a lakhatási problémákkal küzdők, a
fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek, illetve egyéb szociális rászorult személyek és
családtagjaik részére tanácsadás nyújtása
f) adományok gyűjtése és a rászorulókhoz való eljuttatása.
A családgondozás így, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítése, ami gondozási terv alapján folytatott többszöri találkozás és segítő
beszélgetés.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény,
valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az
alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó
szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.
A beérkezett jelzés alapján:
 a családsegítők, személyes kapcsolat során tájékoztatja a jelzett családot illetve
személyeket a család és gyermekjóléti szolgálat segítő munkájáról;
 segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok
ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának
megszervezésében;
 az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai
elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és
környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek
bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe;
 koordinálja az esetkezelésben, az eset szerinti aktuális probléma megoldásában
érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a
közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes
megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve - az előbbiek mellett - a család
problémájában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt
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jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek
a részvételével esetkonferenciát szervez;
a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes
képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az
esetkezelés eredményességét;
közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.

A szociális segítőmunka során valamennyi család esetében legalább havi három személyes
találkozást kell megszervezni és dokumentálni.
A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat
haladéktalanul, a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot
a hatóság intézkedésére.
A DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi tevékenységére vonatkozó adatok:
a). Forgalmi adatok
•
Éves forgalom: 13048 kapcsolatfelvétel
•
Ellátottak száma: 889 fő
Ebből: együttműködési megállapodás alapján 475 fő /48%/
nem együttműködési megállapodás alapján 414 fő /52%/
A korábbi évek összehasonlítása ellátottak létszámának diagramon kivetítve. (1.ábra)

1. ábra
Közülük 475 fő esetében került sor együttműködési megállapodás megkötésére és nem
együttműködési megállapodás alapján 414 fő (Nem halmozott adat, 2. ábra). Az intézmény éves
forgalma (a két szolgáltatást egységesen nézve) 13048, ez a szám a forgalmi napló adatait
mutatja, ennyi alkalommal foglalkoztak ügyfeleiket érintő problémájukkal.
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2. ábra
b). Nemek, életkor szerinti összetétel
Nemek szerinti elosztásban a szolgálathoz forduló kliensek arányának alakulása a 2019 évben:
49% férfi és 51% nő. A tavalyi statisztikához képest a nemek összetétele nem változott. (3.
ábra)

3. ábra
A nemek szerinti eloszlást elemezve kiderül, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők között
magasabb számban vannak nők. Ez abból adódik, hogy a nők könnyebben fordulnak
szakemberhez segítségért problémáik megoldásának érdekében, valamint általános társadalmi
szokásoknak megfelelően ők azok akik, főleg a gyermek körüli hivatalos teendőket ellátják.
Életkor szerinti megosztásban is jól láttató hogy a 35-49 év (26%) közötti szülők, illetve
egyedülállók keresik a szolgálatot valamilyen családi problémával, kapcsolattartással illetve
lakhatási, álláskeresési nehézséggel. Az átszervezés miatt a gyermekek közül a 6-13 évesek
(17%) illetve a 14-17 évesek (17%) egyenlő arányban jelentek meg, többségében iskolai
nehézségek, igazolatlan hiányzások miatt. Az 50 év feletti ügyfeleink aránya az összes 12% -a.
Ezen ügyfeleink a társadalmi változásokat nehezen követik, tapasztalataink szerint a munkaegészségügyi állapotuk miatt kevésbé alkalmasak a munkára és közmunkára, ill. nehezebben
tudják megtartani munkahelyüket, családi kapcsolataik megváltoznak. (4. ábra)
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4. ábra
A következő ábra is bizonyítja, hogy a szolgálathoz fordulók közül életkor szerint is a
gyermekeket nézve általános iskolában még a fiúk aránya magasabb (magatartási, tanulási
nehézségek) addig a 14-17 éves korosztálynál közel egyforma arányban jelennek meg
szolgálatunknál (iskolai hiányzás, 16 évet betöltött életkor tanulmányainak befejezése miatt).
A felnőtt korosztálynál a nők aránya legkiemelkedőbb a szolgálat kliensei között (életviteli
nehézségek, párkapcsolati probléma, családi konfliktus, 5. ábra).

5. ábra
c). Családi összetétel szerint
A szolgálatunkat felkereső klienseink családi összetétele:
egyedül élőnek vallja magát 49 fő, a klienseink 18%;
családban, házas, élettársi kapcsolatban 56%;
egy szülős csonka családban 22%-uk él.
Tavalyhoz képest növekedett a egyszülős, csonka családban élők száma (4%), akik a
szolgálattal kapcsolatban álltak, illetve a családban élők aránya csökkent 9%, (6. ábra)
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Adatsor1

6. ábra
Szolgáltatásokat igénybe vevők iskolai végzettsége változó. Statisztikánkban nagykorúságukig
a gyermekek is szerepelnek. A kliensek nagy része így, a 8 osztálynál kevesebb, vagy a 8
osztályt befejezett végzettséggel rendelkezik. A hozott problémák jellegét általában
befolyásolja az iskolai végzettség is, mivel az esetek többségében kiskorú illetve még tanköteles
gyermekekkel foglalkozik a szolgálat (7. ábra).

7. ábra

A gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást,
nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek
szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, a
gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti
munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való
részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint
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szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,
betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A
napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes
képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére
jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
- akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
- akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud
gondoskodni.
A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását
családok átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését
elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő
étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról,
gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni.

Biztos Kezdet Gyerekház
A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének
biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a
szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást
segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.
A Biztos Kezdet Gyerekház a gyermek sikeres óvodai beilleszkedése, valamint a gyermek és a
család sikeres társadalmi integrációja érdekében együttműködik különösen a család- és
gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal, a védőnői szolgálattal, az
óvodával, a helyben elérhető egyéb, a gyermekek és a gyermekes családok számára
szolgáltatást nyújtó intézménnyel, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer
egyéb tagjaival.
Tanoda
A tanoda olyan, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy
hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és kivételesen fiatal
felnőttek számára nyújtott, önkéntesen igénybe vehető társadalmi felzárkózást segítő, a
személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó, prevenciós szolgáltatás, amely az Nktv. szerinti
kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel idején kívül, valamint a tanítási
szünetekben segíti elő a szociokulturális hátrányok kompenzálását, a tanulmányok folytatását,
a társadalomba való sikeres beilleszkedést, az életpálya-tervezést és a szabadidő hasznos
eltöltését.
A tanoda a szolgáltatásait a helyi sajátosságokra és a gyermekek egyéni szükségleteire építve,
a szülők bevonásával, a gyermek nevelési-oktatási intézményével, a család- és gyermekjóléti
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szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal, a helyben elérhető egyéb, az érintett
korosztály számára szolgáltatást nyújtó intézménnyel, valamint szükség esetén a
gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb tagjával együttműködve nyújtja. A szolgáltatásnyújtás
helyszínén kizárólag tanoda ellátás biztosítható.
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális
szempontból
felvett gyerekek
Nem
száma
önkormányzati
Önkormányzati Bölcsődébe beírt
(munkanélküli
bölcsődék
Év
bölcsődék száma gyermekek száma
szülő,
száma
(TS 4801)
(TS 4701)
veszélyeztetett
(munkahelyi,
gyermek, nappali
magán stb.)
tagozaton tanuló
szülő)
2014

3

218

n.a.

n.a.

2015

3

215

n.a.

n.a.

2016

3

210

n.a.

n.a.

2017

3

288

n.a.

n.a.

2018

3

318

n.a.

n.a.

2019

3

382

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

Év

Működő (összes)
bölcsődei
férőhelyek száma

Működő,
önkormányzati
bölcsődei
férőhelyek száma

Egyéb, nem
önkormányzati
bölcsődei
(munkahelyi,
magán stb.)
férőhelyek száma

2014

n.a.

182

n.a.

137

2015

n.a.

182

n.a.

102

2016

n.a.

182

n.a.

64

2017

n.a.

210

n.a.

n.a.

2018

n.a.

210

n.a.

n.a.

266

n.a.

n.a.

n.a.
2019
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi

Családi napköziben
engedélyezett
férőhelyek száma
(december 31-én)
(TS 4901)
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Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
300
250
200
150
100
50
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Működő (összes) bölcsődei férőhelyek száma
Működő, önkormányzati bölcsődei férőhelyek száma
Egyéb, nem önkormányzati bölcsődei (munkahelyi, magán stb.) férőhelyek száma
Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

Év

Óvodai
Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
Óvodai
feladatellátási
gyermekek
gyógypedag
3-6 éves gyermekcsoportok férőhelyek száma
helyek száma
száma
ógiai
korú
száma (gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai (gyógypedagógiai gyermekcso
gyermekek gyógypedagógiai
neveléssel
neveléssel
neveléssel
portok
száma
neveléssel együtt
együtt)
együtt)
együtt)
száma
(TS 2401)
(TS 2801)
(TS 2701)
(TS 2601)
(TS 2501)

2014

n.a.

51

1437

8

1649

n.a.

2015

n.a.

51

1437

8

1702

n.a.

2016

n.a.

51

1437

8

1721

n.a.

2017

n.a.

51

1437

8

1775

n.a.

2018

n.a.

51

1437

8

1784

n.a.

2019

n.a.

51

1437

8

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
Általános iskola 1-4.
évfolyamon tanulók
száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 1801)

Általános iskola 5-8.
évfolyamon tanulók
száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 1901)

Általános
iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2014/2015

1796

1226

3022

1814

60,03%

2015/2016

1915

1279

3194

1978

61,93%

2016/2017

1980

1354

3334

1912

57,35%

2017/2018

1872

1529

3401

1933

56,84%

2018/2019
1948
Forrás: TeIR, KSH Tstar

1697

3645

2050

56,24%

Tanév

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

Általános iskolai tanulók és napközisek száma (fő)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2014/2015

2015/2016
Általános iskolások

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Napközis általános iskolások

59

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai
osztályok, feladatellátási helyek
Az általános
Az általános
iskolai osztályok
iskolai osztályok
Általános iskolai feladatszáma a
száma (a
ellátási helyek száma
gyógypedagógiai
gyógypedagógiai (gyógypedagógiai oktatással
oktatásban (a
oktatással
együtt)
Tanév
nappali
együtt)
(TS 2001)
oktatásban)
(TS 2201)
(TS 2101)
1-8 évfolyamon 1-8 évfolyamon
db
összesen
összesen
2014/2015

n.a.

119

7

2015/2016

n.a.

126

7

2016/2017

n.a.

133

7

2017/2018

n.a.

137

7

2018/2019
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

146

8

Általános iskolák adatai - gyógypedagógia
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Gyógypedagógiai osztályok száma
Általános iskolai osztályok (gyógypedagógiaival együtt)
Feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali
oktatásban

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

Tanév

Fő
2014/2015

274

2015/2016

330

2016/2017

305

2017/2018

333

2018/2019
354
Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói,
tankerületi adatok

8. évfolyamot eredményesen befejezők száma a nappali
oktatásban
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

F

e) gyermekvédelem
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
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Dunakeszi Város Önkormányzata és a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány között 2016.
december 15. napjától öt év időtartamra ellátási szerződés jött létre, amelynek értelmében
Dunakeszi önkormányzata a Gyvt. 96.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átadta,
az Alapítvány pedig átvállalta az ugyanezen jogszabály 94. § (3) bekezdés c) pontja szerinti
kötelezően előírt önkormányzati ellátás működtetését, egy család (4fő) ellátotti kapacitás
erejéig.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A Városi Sportegyesület Dunakeszi (VSD) a Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület
átnevezésével jött létre 2016 tavaszán. A nem titkolt cél az volt, hogy Dunakeszin az egyesület
egyedüliként foglalja magába a sport valamennyi szakágát.
A VSD kezdeti 7 szakosztálya mára 16-ra bővült és egy szakág is társul hozzá. 24 sportágat
működtet napi szinten és a tervek szerint újabb szakágakkal és szakosztályokkal gyarapodik a
közeljövőben. Közel 3000 sportoló vesz részt edzéseken, mérkőzéseken, versenyeken és
tornákon. Kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek a grassroots, azaz nem profi, szabadidős
sporttevékenységekre is.
A városi táborokba jelentkező gyerekeket a 2017-ben elkészült és átadásra került Dunakeszi
Város balatonakarattyai üdülője is várja. A balatoni üdülő közvetlen vízparti telken helyezkedik
el, saját stranddal rendelkezik és összesen 45 fő + 4 fő kísérő befogadására alkalmas. A táborok
programjait a Városi Sportegyesület és a város Diáksportegyesület szakemberei, illetve
pedagógusok és felkészült kísérők állítják össze a résztvevőknek.
A lehetőségek: strandolás, fürdés az üdülő saját stégjén, sportlehetőségek széles választéka,
röplabda, kosárlabda, pingpong, foci, kézilabda, tollas, korfball, úszás, vízilabda,
sporthorgászat. Természetesen lehetőség lesz a játékra is, melyek a közösségi helyiségben
állnak rendelkezésre.
A szünidő hasznos eltöltéséhez biztosít lehetőséget már 15 éve az Önkormányzat a Nyári
Szünidei Tábor megszervezésével. 2020 évben már a felújított Duna-parti környezetben várja
az általános iskolás korosztályt. .
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidői) ingyenes tankönyvellátás
Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani
a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek
ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó
ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére
- a bölcsődében, mini bölcsődében,
- az óvodában,
- a nyári napközis otthonban,
- az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,
- az általános iskolai és – ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen
nem rendelkezik – a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,
- a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó nappali intézményében
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Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
- a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben
részesülő gyermek számára, ha
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval
és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
- nevelésbe vették;
- az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára,
ha
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
- nevelésbe vették;
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok
nappali intézményében helyeztek el;
- az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló
számára, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül.
A települési önkormányzat a szünidői gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére
ingyenesen biztosítja.
A nemzeti köznevelési törvény módosítása 2020. szeptembertől ingyenes tankönyvellátást
biztosít valamennyi tanulónak. A tankönyvellátás eddig az 1-9. évfolyamon volt ingyenest, a
döntés most ezt terjesztette ki mindenkire, aki a köznevelésben és a szakképzésben tanul.

4.4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
A közösségi életbe nehezen illeszkedő, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló,
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, illetve a kiemelkedő képességű
gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést, fejlesztést igényelnek. Az óvodai
nevelőmunka során arra kell törekedni, hogy szükség esetén egyénileg felzárkóztassák őket,
illetve, hogy egyéni sajátosságaiknak megfelelő fejlesztést kapjanak.
A DÓHSZK Óvodai Intézményegysége nevelőtestülete – a differenciálás, és a felzárkóztatás
mellett – nagyon fontosnak tartja a tehetséggondozást. Valljuk, hogy minden gyermek
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tehetséges lehet valamiben. Éppen ezért a tehetség hosszú távú nevelése szempontjából
rendkívül fontosnak tartják a kora gyermekkori fejlesztést annak érdekében, hogy idejekorán
ne szűküljön be a gyermekek érdeklődése. Óvodába lépéstől figyelemmel kísérik a gyermekek
személyiségében megjelenő tehetségre utaló jeleket. A tehetséges gyermekek fejlesztése
csoporton belül történik, az óvodapedagógusok fejlesztési terve alapján.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek esetében a diagnózist a
Pedagógiai Szakszolgálat állítja fel. Az egyéni fejlesztési tervet a Pedagógiai Szakszolgálat
szakembereinek segítségével az óvodapedagógus, illetve a fejlesztő pedagógus készíti el. Az
általuk előírt heti óraszámban történő fejlesztést az óvodapedagógus végzi.
Céljaik a nevelés általános célkitűzései mellett:
- Elfogadó, eredményeket értékelő környezet kialakítása.
- A hátrányok leküzdésének segítése.
- A gyermekek fejlesztése – a megfelelő területeken – az egyéni fejlődésük
figyelembe vételével.
- A nevelés, fejlesztés során a túlterhelés megakadályozása.
Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy a sérült gyermekek száma évről évre növekszik.
A sajátos nevelési igényű gyermekeket – a Szakértői Bizottságok véleménye alapján – a
többiekkel együtt – integráltan – neveljük.
A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének alapja a szakértői bizottság
szakvéleménye. Az egyéni, vagy csoportos fejlesztés gyógypedagógiai kompetencia, ezért
valamennyi sajátos nevelési igényű gyermekkel – a sérüléstől függően – gyógypedagógus
foglalkozik.
A DÓHSZK Óvodai Intézményegysége János utcai feladatellátási helye átkerült a
Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményhez új, sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai ellátását biztosító telephelyként.
Szakértői vélemény alapján 2020. szeptember 1-től sajátos nevelési igényű ellátásra jogosult ép
értelmű autista, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, hallássérült, mozgássérült,
normál közösségben integráltan nevelhető gyermekeket fogad.
Minden általános iskola ellát tanulási nehézséggel küzdő tanulókat. Egyrészt saját fejlesztő
vagy gyógypedagógus alkalmazásával, másrészt a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény utazó gyógypedagógiai hálózat igénybevételével.
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4.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

Beazonosított problémák

Fejlesztési lehetőségek

Folyamatos igény a bölcsődei férőhelyekre
Óvodai férőhelyek hiánya
14-18
éves
korosztály
létszámának
megnövekedése miatt kevés a középfokú
oktatási intézmény
Ifjúság körében meglévő agresszió, alkohol,
drog probléma
A gyermekek
problémája

szünidei

Szolgáltatás
színvonalának
folyamatos
fejlesztése, Napsugár bölcsőde bővítése, új
szolgáltatások bevezetése,
Óvodai férőhelyek bővítése
Középfokú oktatás bővítése,
szakgimnázium létesítése

gimnázium,

Bűn és balesetmegelőzés, prevenciós programok
biztosítása
Szervezett szünidei programok bővítése,
elhelyezésének
táborok, sport és közösségi programok
szervezése

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1. A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód
követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az
elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges
szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerőpiaci viszonyokat kell figyelembe venni.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak
Foglalkoztatottak
Munkanélküliek
száma
Év
Férfiak
Nők
Férfiak
Nők
Férfiak
Nők
(TS 0803) (TS 0804)
(TS 0801)
(TS 0802)
n.a.
n.a.
2014
14 384
14 891
429
430
n.a.
n.a.
2015
14 434
15 007
359
396
n.a.
n.a.
2016
14 480
14 959
282
334
n.a.
n.a.
2017
14 422
14 920
202
246
n.a.
n.a.
2018
14 217
14 775
156
207
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés
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Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő)
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Munkavállalási korúak

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

Nők és férfiak részére egyaránt elérhetők a Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által
szervezett képzések
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

Egyre kevésbé jellemző az alacsony iskolai végzettségűek száma.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)

Rendelkezésre álló információk alapján a foglalkoztatás területén a nőket érintő hátrányos
megkülönböztetés nem jellemző városunkban.
5.2. A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott
napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés
feltételeinek vizsgálata.
A Gyvt. 41. §-a értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként a gyermekek életkorának
megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell
megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük,
munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali
rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A fenntartóknak a
bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azon gyermekeket, akiknek szülője igazolja,
hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, rendszeres
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gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, három vagy több gyermeket nevelő családban él,
egyedülálló szülő neveli vagy védelembe vett gyermek. A napközbeni ellátás keretében
biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez
igazodik.
A gyermekek napközbeni ellátásának formái a gyermekek életkorának megfelelően:
- bölcsődei ellátás (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde);
-napközbeni gyermekfelügyelet;
- alternatív napközbeni ellátás.
Bölcsődei ellátás (3 év alatti gyermekek ellátása)
A Gyvt. 42. §-a alapján a bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek
napközbeni ellátását kell biztosítani. Minden 3 éven aluli gyermek ellátását biztosító ellátási
forma bölcsődei ellátásnak minősül.
2017. január 1-jétől 2 intézményi (bölcsőde, mini bölcsőde) és 2 szolgáltatási (családi bölcsőde,
munkahelyi bölcsőde) formában biztosított a gyermekek napközbeni ellátása. Bölcsődei
ellátásban a gyermekek 20 hetes kortól 3 éves korukig részesülhetnek, kivéve, ha a gyermek a
harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az
óvodai nevelésre, óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja – ebben az esetben a gyermek
negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig gondozható, nevelhető-, valamint ha a
gyermek sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult – ebben az
esetben a hatodik életévének betöltését követő augusztus 31-ig részesülhet bölcsődei ellátásban.
A bölcsőde az alapellátáson túl – szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos
gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő
szolgáltatásokkal segítheti a családokat.
A bölcsődei nevelés-gondozás célja a családban nevelkedő kisgyermek számára a családi
nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és
jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek
nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével
kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával,
viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.
Bölcsőde
A bölcsődei ellátások új rendszerében a bölcsőde jelenti a hagyományos bölcsőde intézményét,
amely a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint nyújt napközbeni ellátást.
A bölcsőde intézményes komplex szolgáltatás - a bölcsődei szabvány, a szakképzett
szakszemélyzet és a tárgyi feltételek tekintetében. Egy bölcsődei csoport működtetéséhez 2 fő
kisgyermeknevelő és egy bölcsődei egységben - 1 vagy 2 csoport - 1 fő bölcsődei dajka
alkalmazása szükséges. Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető,
gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második
életévét - ez esetben 14 gyermek -, valamint ha a bölcsődei csoportban sajátos nevelési igényű,
illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermeket is ellátnak. Sajátos nevelési igényű
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gyermek bölcsődei ellátás keretében való nevelése, gondozása történhet a nem sajátos nevelési
igényű gyermekekkel közös csoportban, vagy speciális bölcsődei csoportban.
Mini bölcsőde
A mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, mely a bölcsőde intézményéhez
képest kisebb létszámú csoportban, egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek
mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést. Az új intézménytípus bevezetésével lehetőség
nyílik arra, hogy amennyiben a településen legfeljebb 7 kisgyermek – ha valamennyi gyermek
betöltötte a második életévét, akkor 8 fő – ellátására jelentkezik igény, abban az esetben egy, a
bölcsődétől egyszerűbb létesítési és működtetési formát hozzon létre a települési
önkormányzat. Ha a bölcsődei csoportban sajátos nevelési igény, illetve korai fejlesztésre,
gondozásra jogosult gyermeket is ellátnak – ebben az esetben legfeljebb 5, illetve 3 fő
kisgyermek nevelhető, gondozható a sajátos nevelési igényű gyermekek létszámától függően.
A mini bölcsődében csoportonként szükséges 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka
alkalmazása. A mini bölcsőde szervezetileg működhet óvoda mellett is.
Munkahelyi bölcsőde
A munkahelyi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, melyet a foglalkoztató tart
fenn elsősorban a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei részére. Munkahelyi
bölcsődét a foglalkoztatón kívül a foglalkoztatóval kötött megállapodás alapján más fenntartó
is fenntarthat (a foglalkoztatónál keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei bölcsődei
ellátásának biztosítására). A szolgáltatás jellegű – nem intézményi keretek között – munkahelyi
bölcsőde elsősorban a munkavégzés helyéül szolgáló épületben, a foglalkoztató tulajdonában
álló ingatlanban, vagy a foglalkoztató által e célra bérelt ingatlanban működhet. Az ellátható
gyermekek száma egy munkahelyi bölcsődei csoportban legfeljebb 7 fő lehet (ha minden
gyermek betöltötte a második évét 8 fő). Az ellátás biztosításához 1 fő szolgáltatást nyújtó
személy vagy kisgyermeknevelő szükséges – a fenntartó döntése alapján –, amennyiben pedig
ötnél több gyermek ellátása történik, szükséges plusz 1 fő segítő személy alkalmazása is,
azonban az alkalmazás feltételeiben a fenntartó maga dönthet (teljes munkaidős,
részmunkaidős, szociális gondozói díjban részesülő személy). A segítő személy munkaidöjét a
gyermekek napirendjéhez igazítottan kell meghatározni. A munkahelyi bölcsődében több
csoport is létrehozható.
Családi bölcsőde
A családi bölcsődében is 20 hetes korától 3 éves koráig nevelhető, gondozható a kisgyermek.
A családi bölcsőde a szolgáltatásjellegéből adódóan az intézményi ellátásoktól sokkal
egyszerűbben, gyorsabban kialakítható - akár a szolgáltatást nyújtó saját otthonában, vagy más
e célra kialakított helyiségben. Családi bölcsődében legfeljebb 5 gyermek nevelhető,
gondozható, kivéve, ha a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy mellett segítő személyt is
alkalmaznak – ebben az esetben a meghatározott létszámon felül még 2 gyermek ellátása
biztosítható.
A családi bölcsődében kettő munkakör létesíthető, a szolgáltatást nyújtó személy egy 100 órás
tanfolyam (a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait meghatározó
miniszteri rendeletben előírt tanfolyam) keretében szerezheti meg a szolgáltatás nyújtására
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jogosító tanúsítványt, vagy a kisgyermeknevelő munkakör, melynek képesítési előírásait az
NM rendelet tartalmazza.
Napközbeni gyermekfelügyelet
A napközbeni gyermekfelügyelet a gyermekek napközbeni ellátásának olyan szolgáltatási
formája, melyben a szolgáltatást nyújtó személy a gyermekek életkorának megfelelően ellátást
biztosít a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő, illetve az óvodai nevelés alól
felmentett gyermekeknek, a magántanuló számára, illetve az iskolai oktatásban részesülő tanuló
számára a kötelező tanórai és egyéb foglalkozáson való részvételének idején kívül, valamint a
tanítási szünetekben.
Napközbeni gyermekfelügyelet keretében a gyermek 20 hetes korától annak a tanévnek a
végéig gondozható, amelyben a 14. életévét betölti, kivétel ez alól a sajátos nevelési igényű,
illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek, mert ő annak a tanévnek a végéig
részesülhet ellátásban, amelyben a 16. életévét betölti.
A napközbeni gyermekfelügyelet megszervezhető a szolgáltatást nyújtó saját otthonában, más,
e célra kialakított helyiségben, vagy a szülő, törvényes képviselő otthonában (az NM rendelet
44/C. §-ában felsorolt esetekben).
Napközbeni gyermekfelügyelet keretében a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő
gyermeket is beleértve legfeljebb 7 gyermek napközbeni ellátása biztosítható. Kivételt képez,
ha a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban sajátos nevelési igényű, illetve korai
fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek ellátását is biztosítja a szolgáltatást nyújtó. Egy
sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén
a maximális gyermeklétszám 5 fő, kettő vagy három sajátos nevelési igényű, illetve korai
fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén legfeljebb 3 fő gyermek napközbeni
ellátása biztosítható.
Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást az a nagykorú, büntetlen előéletű személy
biztosíthat, aki a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek képesítési
előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamon eredményesen részt vett.
A napközbeni gyermekfelügyelet működtetéséhez a központi költségvetés nem biztosít forrást.
Alternatív napközbeni ellátás
Alternatív napközbeni ellátásnak minősül a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás
keretében nyújtott szabadidős és prevenciós szolgáltatás, mely a gyermek szocializációját
támogatja, illetve erősíti a szülő-gyermek kapcsolatot, valamint a csellengő, vagy
veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosít nappali felügyeletet, sport-, illetve
egyéb foglalkozást, étkeztetést. Az alternatív napközbeni ellátások a helyi igényekhez
igazodóan, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységhez kapcsolódóan megszervezett,
önálló szakmai programban rögzített tevékenységek, melynek során kiemelt figyelmet kell
tulajdonítani a prevenciónak, a szocializációnak, a korai, egyéni és csoportos fejlesztéseknek.
A tevékenységek időpontja és rendszeressége is a helyi szükségleteknek és igényeknek
megfelelően alakítható. Ez az ellátási forma különösen azokban az időszakokban indokolt,
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amikor az iskolai napközi nem működik, illetve azon túl igény jelentkezik a gyermekek
felügyeletére és foglalkoztatására, továbbá amikor nincs tanítás az iskolában.
Az alternatív napközbeni ellátás működtetéséhez a központi költségvetés nem biztosít forrást.
Dunakeszin jelenleg 4 önkormányzati fenntartású bölcsőde működik, a Százszorszép Bölcsőde
Alagon, a Csillagszem Bölcsőde a Barátság úti lakótelep közelében és a Kincsem Bölcsőde a
város központjához közel található, a Napsugár Bölcsőde pedig Alagligeten épült fel. A
bölcsődék a DÓHSZK önálló szakmai egységei, telephelyei.
A bölcsődei ellátás a város egészét jól lefedi, mind a négy intézmény jól megközelíthető a
kisgyermekes családoknak.
A növekvő népességszám miatt, nagy gondot jelent a kisgyermekes családok számára
gyermekeik napközbeni ellátása. Az Önkormányzat ezt a helyzetet enyhíteni 2013. október 31én adat át a négy csoportos Kincsem utcai bölcsődét, majd 2019 szeptemberében a szintén 4
csoportos Napsugár Bölcsődét. A bölcsődei férőhelyekre történő jelentkezések helyhiány miatti
elutasításainak száma mára gyakorlatilag megszűnt.
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás keretében napközbeni ellátást biztosító intézmény a
családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek számára.
A Gyvt. kiemeli olyan kisgyermek - szociális – vagy egyéb ok miatt – felvételi lehetőségét,
akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.
A bölcsődei gondozás és nevelés célja, hogy az egységes gondozási-nevelési elvek
megvalósításával, a kisgyermeknevelő értő, figyelő attitűdjével, segítse a gyermekeket abban,
hogy vidám, mindenre nyitott, kiegyensúlyozott, játékában elmélyülő, kreatív, megfelelő
önbizalommal rendelkező egyéniséggé fejlődjenek. A bölcsődei gondozás-nevelés a családi
neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését.
A bölcsődében naponta négyszer étkeznek a gyerekek: reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna. Egyre
gyakrabban merül fel igény speciális diétákkal kapcsolatban, amit a Hungast Vital Kft.
konyhája biztosítani tud, így lehetőség van például tej, glutén, fehérje stb. érzékenység, esetleg
vallási okokból adódó étkezési szokások esetén megfelelő étel készítésére is.
A betegségek megelőzésének érdekében nagy hangsúlyt kap a higiénés szabályok betartása. A
gyermekek naponta, az időjárás függvényében megfelelő időtartamban szabad levegőn
tartózkodnak. A bölcsődéink hétköznapokon 6:30- 17:30-ig fogadják a gyermekeket.
Gyermek felvételi eljárás menete
A bölcsődei felvételt az Ör. szabályozza.
A bölcsődébe történő jelentkezés, beíratás önkéntes, a szülő- gondviselő kérelmére történik. A
bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei munkavállalás, vagy szociális
ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A gyermek felvételét a szülő
(szülők/gondviselők) beleegyezésével kérheti családorvos, védőnő, Család- és Gyermekjóléti
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Központ. A bölcsődébe történő felvétel egész évben folyamatos, a jelentkezési lapokat a
Kincsem Bölcsődében lehet leadni.
A bölcsődei gondozás díja térítésmentes, kizárólag az étkezésért fizetnek térítési díjat. Ennek
összegét minden esetben az Önkormányzat rendeletben határozza meg. Ingyenes az étkezés
azon gyermekek számára, aki olyan családban él, ahol három, vagy annál több gyereket,
tartósan beteg, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek, aki rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül, továbbá aki olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján
az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér
személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%át.
Az étlap összeállításánál tekintettel kell lenni a gyermekek speciális tápanyagigényére, a
korcsoport eltérésekre csakúgy, mint az egyre nagyobb számban megjelenő speciális diéta
igényekre. A főzőkonyha, illetve az élelmezésvezető orvosi igazolás alapján készíti el a diétás
ételeket.
A Százszorszép Bölcsődében, 3 csoportszobában 42 férőhelyen várják a szakképzett
kisgyermeknevelők a gyermekeket. A három csoportszobából kettő egybe nyílik, egy egységet
alkot. Itt könnyen megoldható a gyermekek felügyelete. A harmadik csoportszoba különálló,
saját fürdőszobával, átadóval rendelkezik. Az átadóban minden gyermek számára jellel ellátott
saját szekrény áll rendelkezésre. Itt öltöztetik a szülők is a gyermekeket és a kisgyermeknevelők
is, amikor a kertbe mennek.
A csoportszobák a gyermekek számára megfelelő mennyiségű asztallal, székkel felszerelt, egy
szobában már új asztalok vannak, a másik kettőben tervezzük azok cseréjét. Játékokkal jól
felszereltek a csoportok a gyermekek életkori sajátosságának és fejlettségének megfelelő
eszközök állnak rendelkezésre. Két kert részben játszhat a 3 csoport, melyek a gyermekek
mozgásigényének kielégítésre megfelelőek.
2019 nyarán megtörtént a nyílászárók cseréje, és az udvar épület mögötti része műfüves
burkolatot kapott, amely biztosítja az pormentesítést.
Az ellátott gyermekek döntő többsége a közelmúltban épült lakóparkok, valamint a kertvárosi
részekről veszik igénybe az ellátást.
A Csillagszem Bölcsőde, a 1978-ban épült, 84 férőhelyen várja a gyermekeket. Belső
kialakításának előnye, hogy az eredetileg is bölcsődének tervezett épület. Földszintéjén két
gondozási egység 2-2 szobával megfelel a bölcsődei ellátásnak, de az emeleti részen később
került kialakításra 1 gondozási egység 2 szobával, valamint a földszinten kialakított további két
csoportszoba, itt több kompromisszumot kellett kötni, de törekednek a maximális körülmények
biztosítására. A csoportok a gyermekek életkorának és fejlettségének megfelelő bútorokkal és
játék eszközökkel vannak felszerelve.
Minden egység számára külön udvarrész került kialakításra. Mind a négy udvarrészen található
homokozó és kisház, valamint 2 db rugós játék van a kertben, 2019-ben pedig 3 vízpermetes
pancsolót is kialakítottak az udvaron. A talaj műfű borítást kapott, így mindig biztosítható a
pormentesség, a játszóeszközök alatt pedig gumiburkolattal biztosították az ütéscsillapítást.
Nagy terület áll rendelkezésre, hogy a gyermekek mozgásigényét kielégítsék.
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A bölcsődében melegítőkonyha működik. Négy fürdőszoba és négy gyermeköltöző található az
épületben.
2017-ben megtörtént az épület teljes energetikai korszerűsítése.
Az ellátott gyerekek nagyobb része az elmúlt évtizedekben felépült lakótelepi lakásokból,
kisebb része lakóparkokból, illetve kertes házból érkezik.
A Kincsem Bölcsőde modern, 2013 novemberében átadott intézmény, amelyet Dunakeszi
Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással alakított ki. 4 csoportszobában 56
férőhelyen gondozzák a gyermekeket.
Két- két csoportszobához tartozik egy közös fürdőszoba és egy átadó. Ez a két szoba egy
egységet képez, ezekben a négy kisgyermeknevelő összedolgozik, hiányzás esetén helyettesítik
egymást. Modern, a szakmai elvárásoknak megfelelő környezet fogadja az ide érkező
gyermekeket. A csoportszobák tágasak, világosak, barátságosak. Bútorokkal, játékokkal jól
felszereltek a csoportok, a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelnek.
Az udvaron Európai szabványoknak megfelelő, színes játék és mozgástevékenységre
lehetőséget adó eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. Az épület előtti területen is
található két udvarrész, amit egy- egy egység használ. Az épület hátsó területén végig a
csoportszobák mellett udvar húzódik, melyhez közvetlenül kapcsolódnak a szobák. Ez a terület
különösen alkalmas arra, hogy a gyermekek nagymozgásos tevékenységeket folytassanak, nagy
területen gumi bevonat van rajta, csúszdák, homokozók, kisházak biztosítják a színes játékra a
lehetőséget, 2018-ban vízpermetes pancsolót is kapott az intézmény.
A 2013-as nyitást követően új kisgyermeknevelői és technikai gárdával kezdte meg működését.
Ebben a bölcsődében különösen nagy hangsúlyt kapott a szervezeti kultúra alakítása, a közös
pontok megtalálása az új dolgozók között. Ki kellett alakítani a „know how”-t, be kellett járatni
a napi, heti, havi rutin feladatokat.
A Napsugár Bölcsőde 2019 szeptemberében nyitotta meg kapuit a város Alagligeti részén,
amely 2 gondozási egységben, 4 csoportszobában 56 férőhelyen várja a gyermekeket. A
beruházás részben Európai Uniós pályázat, részben önkormányzati saját forrásból valósult meg.
A létesítményben a 21. századi körülményeket maximálisan kielégítő tárgyi feltételek között
folyik a magas színvonalú szakmai munka.
A bölcsődei munkánkat segítő szakemberek
A gyógypedagógus munkája: egy teljes állású gyógypedagógust alkalmaz a DÓHSZK.
Munkájához a tárgyi feltételeket a Napsugár Bölcsődében biztosítják (fejlesztőszoba, terápiásszoba, tornaterem.) aki az intézmény mind a négy telephelyéről fogadja a gyermekeket. Felméri
a gyermekeket, szükség esetén speciális ellátásba irányítja őket, továbbá a
kisgyermeknevelőket segíti tanácsaival, ötleteivel a munkájuk hatékonyabb végzése céljából.
Sajnos, itt is érezhető az a tendencia, mely szerint arányaiban egyre nagyobb számban jelennek
meg a bölcsődékben a fejlesztésre, támogatásra szoruló gyerekek. Ezek a gyermekek
jellemzően többnyire mozgásukban, nyelvi fejlettségükben maradnak el kortársaiktól. Ez még
nem jelenti azt, hogy sajátos nevelési igényűek lennének, de a korán felismert problémák
szakszerű megoldása kulcsfontosságú a bölcsődei korosztály számára. Az idejében megkezdett,
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és szakmailag jól kivitelezett foglalkozások komoly problémákat, lemaradásokat előzhetnek
meg, és esélyt adnak arra, hogy a gyermek lemaradásait behozva egészségesebb fejlődési
pályára álljon. Munkája során hangsúlyt fektet arra is, hogy a szülőket is ellássa tanácsokkal.
Csoportlátogatásai alkalmával szűri a gyermekeket, és a kisgyermeknevelőket is segíti
pedagógiai munkájukban.
A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézményének szakemberei
(logopédus, pszichológus, fejlesztőpedagógus) évente szűréseket végeznek a bölcsődékben. Az
intézményi fejlesztőpedagógussal együttműködve segítenek minél hamarabb felismerni a
gyermekek „megsegítés” igénylő fejlődési eltéréseit. Ez szintén azt célozza, hogy a korai
felismeréssel minél eredményesebben legyen a korrekció.
A bölcsődeorvosok munkája:
Rendszeresen ellenőrzik a bölcsődés gyermekeket, szükség esetén tájékoztatnak a problémás
ügyekben.
Elvégzik a szükséges szűrővizsgálatokat.
Vezetik a gyermekek egészségügyi törzslapjának reájuk vonatkozó részeit.
Az óvodába menő gyermekek elbocsátó lapjait mindig időben elkészítik.
Folyamatosan rendelkezésre állnak, akár telefonon is segítséget nyújtanak, ha szükséges.
2016-tól kezdődően rendszeres szakmai ellenőrzések, belső továbbképzések, belső
segédanyagok készítésével, valamint bölcsődei szakmai munkaközösség életre hívásával
sikerült tovább emelni a szakmai munka színvonalát. A modern pedagógiai, pszichológiai
alapokon nyugvó egységes és korszerű módszertani és pedagógiai kultúra kialakításával
sikerült még inkább elmélyíteni a gyermek és család központú bölcsődei nevelőmunkát.
Óvoda
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző
- az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Dunakeszi Város Képviselőtestülete 2016. szeptember 01-i hatállyal új intézményt hozott létre
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár néven. Ebbe az intézménybe
került az önkormányzati fenntartású központi óvoda és a hét tagóvoda.
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Tagóvodáink rendelkeznek a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi
feltételekkel. A tagóvodák környezete a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja, megfelel
a gyermekek testméretének, biztosítja egészségük megőrzését, fejlődését. Lehetővé teszi a
mozgás- és játékigényük kielégítését.
A központi óvoda Dunakeszi első, és legrégebbi óvodája. A János utcai Tagóvoda családi
házból lett óvodává alakítva. Többszöri átalakítással nyerték el jelenlegi állapotukat. Mindkét
épület állagát tekintve viszonylagos elmaradottságot mutat a város más óvodáihoz képest.
Annak ellenére, hogy az elmúlt húsz esztendőben jelentősen javult állapotuk. Az udvari
fajátékok alapvetően megfelelő állapotúak, egy részük új.
Az Alagi Tagóvoda a város harmadik legrégebben működő óvodája. A régi épületrész szintén
családi háznak épült. A fenntartó 1982-ben három csoporttal, majd 2014-ben egy csoporttal
bővítette a férőhelyek számát. Ezzel egyidejűleg felújította a teljes épületet, és elkészítette az
udvar, illetve a kert rendezési tervét. Az udvar adottságai jók. Az elmúlt években a teljes udvar
megújításra került az udvari gyermekmosdóval, játéktárolóval együtt. A növények telepítése
szintén megtörtént. Az óvoda tornaszobával rendelkezik.
A Gyöngyharmat Tagóvoda a város legnagyobb lakótelepén, a Garas utcai Bölcsődével közös
épületegyüttesben található. Óvodának épült, így a feltételek optimálisak. Valamennyi csoport
külön mosdóval, öltözővel rendelkezik. Az udvar adottságai ebben a tagóvodában is jók. A
fenntartó valamennyi udvari játékot modern, az uniós előírásoknak megfelelő játékeszközökre
cserélte, felújította az udvari gyermekmosdókat, és a fedett teraszokat. Az elmúlt években
kialakításra került egy kis tornaszoba is.
A Posta utcai Tagóvoda szintén óvodának lett építve. A csoportszobákhoz közvetlenül
kapcsolódnak a mosdók, és az öltözők. Rendelkezik fejlesztő, illetve orvosi szobával,
használhatják az iskolai tornatermet. Az udvar mérete megfelelő, új fajátékok állnak a
gyermekek rendelkezésére.
A Piros Tagóvoda is óvodának épült. Kétszintes épület hat csoporttal, melyhez nyaktaggal
kapcsolódik egy könnyűszerkezetes épület, ahol négy csoport található. Továbbá a magas
gyermeklétszám miatt a főépületben szükségférőhely is kialakításra került. Itt egy kisebb
létszámú csoport működik. A központi épületben három csoportonként két mosdó, és két
öltözőhelyiség áll a gyermekek rendelkezésére. A forfa épületben két csoportonként egy mosdó,
és külön öltöző biztosított. Az udvar nagy, minden csoportnak megvan a saját udvarrésze. Az
udvari játékok cseréje folyamatos.
A Meseház Tagóvoda 2014 óta működik. Teljesen új, modern épület. A gyermekek
neveléséhez, fejlesztéséhez minden helyiség, és eszköz adott. Az udvar szintén újonnan lett
kialakítva. Változatos játékeszközök, gumiőrleménnyel fedett udvar várja az óvodásokat.
A Játszóház Tagóvoda könnyűszerkezetes épület. 2009-ben pályázati forrás bevonásával hat
csoportból nyolc csoportos óvodává vált. A két óvodai csoport bővülésével, a régi épület
felújítása és ezzel egy időben az épület akadálymentesítése is megtörtént. A különféle
tevékenységekre módot adó játékeszközök, korszerű foglalkoztatási eszközök, tágas játszó
udvar – uniós játszóeszközökkel felszerelve –biztosítja, hogy a gyermekek kellemesen töltsék
napjaikat. A nagymozgásos tevékenységek az óvoda tornaszobájában valósulnak meg a
változatos és sokféle mozgásfejlesztő eszköz segítségével.
Engedélyezett létszám és csoport szám (2019. évi adatok):
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Eszterlánc Óvoda:
Alagi Tagóvoda:
Gyöngyharmat Tagóvoda:
Posta utcai Tagóvoda:
János utcai Tagóvoda:
Játszóház Tagóvoda:
Piros Tagóvoda:
Meseház Tagóvoda:

178 fő
204 fő
168 fő
90 fő
72 fő
233 fő
312 fő
180 fő

7 csoport
7 csoport
6 csoport
3 csoport
3 csoport
8 csoport
11 csoport
6 csoport

Az óvodai körzetek a teljes városra kiterjednek. Így az óvodások szélsőségesen eltérő
szociokulturális környezetből kerülnek a tagóvodáinkba. A tízemeletes lakótömbök éppúgy
jelen vannak, mint az új építésű lakóparkok. Az átlagos szociális helyzetben élő családok
mellett megtalálhatók az elszegényedett, komfort nélküli lakásban élők is, de a luxus kivitelű
családi házak sem ritkák. Dunakeszi lakossága egyre gyarapodó. Sok fiatal család költözik ide
a fővárosból és az ország más részéből is. A szülők egy része nem helyben dolgozik, ingázásra
kényszerül. Az óvodába érkező gyerekeken tükröződik a lakosság sokszínű rétegződése. A
családok életkörülményei, a rohanó életmód, a feszült életvitel, a családok szerkezetének
változásai, az élményforrások átalakulása, a megélhetési problémák, a munkanélküliség, stb.
nagymértékben befolyásolják a kisgyermekek fejlődését.
Minden óvodapedagógus gyermekvédelmi feladatot is ellát. Ezért alapfeladata, a gyermekek
életkörülményeinek megismerése, folyamatos figyelemmel kísérése, a problémák jelzése az
intézményegység Gyermekvédelmi munkaközössége felé. A gyermekvédelmi felelősök
minden nevelési évben - az óvodás gyermekek családi helyzetének felmérése után gyermekvédelmi munkatervet készítenek. Cél a gyermekek védelme, a családokban történő
nevelés elősegítése, a hátrányos helyzet, valamint a veszélyeztetettség megelőzése és
megszüntetésének segítése. A jelzőrendszer működtetése a gyermekvédelmi törvénynek
megfelelően.
Minden óvodapedagógus feladata a rábízott gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel való
segítése, fejlesztése, az esetleges hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása. A
közösségi életbe nehezen illeszkedő, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló,
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, illetve a kiemelkedő képességű
gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést, fejlesztést igényelnek.
Általános iskola
Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes követelmények szerint alapfokú
nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola a tanulót az érdeklődésének, képességének és
tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú iskolai továbbtanulásra.
Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell
megszervezni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában
rögzíti továbbá az egész napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a
tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva
szervezik meg.
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Mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012.
szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. Ezeken az
évfolyamokon alkalmazott helyi tantervbe legalább heti öt testnevelés órát kell beépíteni.
Az Oktatási Hivatal 2019. október 1-jére vonatkozó adatai Dunakeszi általános iskoláiról és
középiskolájáról
Feladatellátási
hely

Tanulói
létszám

Osztály- Osztályok
terem

- Szent István Általános Iskola
- Széchenyi István Általános Iskola
- Bárdos Lajos Általános Iskola
- Fazekas Mihály Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola
- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

2
2
2
1

789 fő
596 fő
713 fő
870 fő

30
38
34
35

28
26
30
35

1

553 fő

27

24

Radnóti Miklós Gimnázium

1

737 fő

25

21

Városunkban két egyházi fenntartású köznevelési intézmény működik.
A Szent Erzsébet Katolikus Óvoda 2011-ben nyílt meg, jelenleg 6 csoportban 130 kisgyermek
gondozását látják el.
A Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskolában 2018 óta folyik az oktatás. Az
intézményben, 11 osztályban, 228 gyermek tanulhat.
5.3. Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
2018-ban a hazai szabályozás szerint a védőnő szakmai tevékenységét önállóan végzi
együttműködve a háziorvossal, házi gyermekorvossal, valamint a család- és gyermekjóléti
szolgálattal és központtal, amelynek célja a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése.
A védőnők feladataival legrészletesebben az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény és a 49/2004 ESzCsM rendelet foglakozik, amely szerint a legfontosabb
védőnői feladatok a következők:
- a család- és nővédelem, ezen belül a tanácsadás, a családgondozás, valamint a 25-65 év közötti
nők részére jogszabályban meghatározott feltételek szerinti szűrővizsgálatok végzése (pl.
méhnyakszűrés);
- a várandós, gyermekágyas és szoptató anyák gondozása;
- gyermekek gondozása az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig;
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- védőnői feladatok végzése az óvodában és az oktatási intézményben;
- az otthonukban gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;
- együttműködés a szociális, köznevelési, család- és ifjúságügyi, civil és egyházi a kulturális és
a további érintett ágazatokkal;
- a gyermekvédelmi jelzőrendszerben való részvétel.
E jogszabályok rendelkeznek továbbá a védőnői tanácsadás rendjéről, a kötelező
családlátogatások gyakoriságáról, a tanácsadó kialakításáról és felszereltségéről, az ellátandó
gondozottak számáról (jelenleg legfeljebb 250 fő) és a dokumentációs feladatokról.
A védőnői hálózat részeként:
- a területi védőnők jogszabályok által meghatározott körzetekben dolgoznak, valamint ellátják
az óvodai védőnői feladatokat és a nővédelemmel kapcsolatos teendőket is;
- az iskolai védőnők feladata a 6-18 évesek, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali
rendszerű iskolai oktatásban résztvevők iskola-egészségügyi ellátása, közreműködés az előírt
orvosi vizsgálatok, szűrővizsgálatok, védőoltások lebonyolításában és elvégzik az általuk
végezhető szűrővizsgálatokat is. Feladatuk a fokozott gondozást igénylők nyilvántartása,
állapotuk nyomon követése, segítése;
- a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál (kórházak szülészeti osztálya)
dolgozó védőnők feladata a várandós- és gyermekágyas anyák ellátása, az anya-gyermek
kapcsolat kialakulásának segítése, a szoptatás érdekében az anyák tanítása, az újszülött
hazabocsátásának előkészítése és az egészségnevelés;
- a Családvédelmi Szolgálatban (CSVSZ) dolgozó védőnők feladata az oktatási intézményen
kívüli családtervezési ismeretek terjesztése, a válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése,
valamint a terhességmegszakítás előtti és utáni tanácsadás biztosítása;
- a védőnői tevékenység szakmai felügyeletét a kormányhivatalok szervezeti rendszerében
dolgozó vezető védőnők látják el járási és megyei szinten
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Átlagos
Védőnők száma
0-3 év közötti
Év
gyermekszám
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2014

17

84

4,94

2015
2016
2017
2018
2019

18
15,5
21,5
20
19

93

5,17
5,74
4,51
5,55
5,84

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

89
97
111
111
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Egy védőnőre jutó gyeremekek száma (fő)
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.4. A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
rendőrök
riasztása
családi
viszályhoz

tényleges
feljelentések
száma

2018

82 esetben

40
elrendel
nyomozás

2019

74 esetben

45
elrendelt
nyomozás

2020

33 esetben 17
elrendelt
I.félév
nyomozás

5.5. Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. A családok átmeneti
otthona kötelezően ellátandó feladat az Önkormányzat számára a megnövekedett lakónépesség
miatt. Dunakeszi Város Önkormányzata a Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal megkötött
feladat ellátási szerződéssel tesz eleget a jogszabályban előírt kötelezettségének.
5.6. A nők szerepe a helyi közéletben
Képviselő-testületünk 15 fő képviselőből és a polgármesterből áll, női képviselő nem került a
testületbe. Azonban a város több intézményében, annak működtetésében, feladatellátásában
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megfigyelhető a nők aktív szerepvállalása, mind vezetői, mind egyéb pozícióban. Emellett
meghatározó a jelenlétük a város kulturális életében, a művészetek terén egyaránt.

5.7. A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
Városunkban nem jellemző, hogy a nőket fokozottabban érintenék a társadalmi problémák.
5.8. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
Beazonosított problémák

Fejlesztési lehetőségek

Baba-mama
klubok
működésének
támogatása,
szabadidős
programok
szervezése
Családon belüli erőszak jelenlétének Előadások
szervezése
szakemberek
növekedése
bevonásával
A gyermekét egyedül nevelő vagy több
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások,
gyermeket nevelő család esetében magasabb
ellátások lehetőségeinek megismertetése.
a szegénység kockázata
A GYED-ről, GYES-ről való visszatérés a
Gyermekek napközbeni ellátását biztosító
munkaerő piacra mérsékli a szegénység
intézmények folyamatos fejlesztése
kialakulásának kockázatá.
Kisgyermekes anyák elszeparálódása
társadalom aktív részétől

a

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Az időskor fogalomköre különböző dimenziókban eltérően értelmezhető. Az, hogy ki milyen
idős, kifejezhető az évek számával (kronológiai életkor), de a biológiai életkor például ettől
eltérő lehet, hiszen ez az egészségi állapot függvénye. Beszélhetünk pszichológiai életkorról,
arról, hogy ki milyen idősnek érzi saját magát, vagy szociológiai életkorról, amelyen azt értjük,
hogy a társadalom milyen idősnek tart valakit. Magyarországon jelenleg a nyugdíjrendszer
szempontjából 62. életévük betöltésétől számít idősödőnek az ember, míg
foglalkoztatáspolitikai oldalról már a 45. életév betöltésétől. Az elmúlt években az öregségi
nyugdíjkorhatár folyamatosan emelkedik, és 2022-ig fokozatosan 65 évre nő. Az 1955-ben
születettek 2019-ben, addig az 1956-ban születettek 2020-ban, vagy 2021-ben igényelhetnek
öregségi nyugdíjat. A legfrissebb konvergencia program 2022-t követően továbbra is a 65 éves
korral kalkulál.

79

6.1. Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete,
demográfiai trendek stb.)
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban
részesülők száma
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
Év
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő
járandóságban részesülő
férfiak száma (TS 5201)
nők száma (TS 5301)
2014
3360
5330
8690
2015
3297
5329
8626
2016
3333
5410
8743
2017
3329
5426
8755
2018
3358
5482
8840
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Nyugdíjasok száma (fő)
8900
8850
8800
8750
8700
8650
8600
8550
8500
2014

2015

2016

2017

2018

6.2. Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
55 év feletti regisztrált
Tartós
munkanélküliek munkanélküliek száma munkanélküliek
száma
(TS 1010 és TS 1011)
száma

Fő
Fő
2014
859
194
2015
755
195
2016
616
187
2017
448
154
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

%
23%
26%
30%
34%

Fő
0
0
0
0

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
Fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

%
-
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Munkanélküliek száma (fő)
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2014

2015

2016

2017

Az idősebb (50-55 éven felüli), munkavállalók nehéz helyzetben állnak utolsó, munkával töltött
éveik során: az újbóli elhelyezkedés fokozott nehézséget jelent, a hosszabb ideig tartó
állástalanság pedig sokszor az aktív álláskeresés iránti motiváció elvesztéséhez, inaktivitáshoz
vezet. Ha ekkor szűnne meg munkaviszonyuk, új munkahelyet embert próbáló feladat lenne
szerezniük, hiszen életkorukból adódóan egy munkáltató sem számolna hosszú távon velük,
egyértelműen hátrányban indulnának a munkaerőpiacon. Éppen ezért, munkaviszonyuk
megtartása érdekében különleges felmondási védelem illeti meg őket.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek
átlagos száma
Év

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

2014
2015
2016
2017
2018
Forrás: TeIR, KSH Tstar

7
8,91
10,28
9,02
7,85

időskorúak járadékában részesülők (fő)
12
10
8
6
4
2
0
2014

2015

2016

2017

2018
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b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok a településen)

Településünkön zajló tanfolyamok, képzések, közművelődési intézményekben megrendezésre
kerülő ismeretterjesztő előadások az idősek számára is hozzáférhetőek, csakúgy, mint más
generációk részére
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Rendelkezésre álló információk alapján az időseket érintő hátrányos megkülönböztetés nem
jellemző városunkban.

6.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az
egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a kerület minden
állampolgára részére biztosított, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik.

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma
Nappali ellátásban
65 év feletti lakosság száma
részesülő
(TS 0328)
időskorúak száma
Év
(TS 5101)
Fő
Fő
%
2014
5 728
38
0,66%
2015
5 928
42
0,71%
2016
6 139
34
0,55%
2017
6 294
33
0,52%
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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65 évnél idősebbek (fő)
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2014

2015
65 év felettiek

2016

2017

Nappali ellátásban részesültek

A szociális alapszolgáltatások közül városunkban biztosított az étkeztetés, a házi
segítségnyújtás, családsegítés, közösségi ellátás, nappali ellátás.
Szakosított ellátásként idősotthoni elhelyezést igényelhetnek az időskorúak.
Dunakeszi Város Önkormányzata 2017. február 27. napján ellátási szerződést kötött a
Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban Nonprofit
Kft) az alábbi szociális alap és szakosított ellátási feladatok biztosítása érdekében:
- szociális étkeztetés
- népkonyhán történő étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- pszichiátriai betegek nappali ellátása
- idősek nappali ellátása
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- idősek otthona
2019 évben egyeztetések kezdődtek a Magyar Evangélikus Egyházzal a Nonprofit Kft.
közreműködésével annak érdekében, hogy bizonyos szociális alap és szakosított ellátások
átadásra kerüljenek az Önkormányzattól és a Nonprofit Kft-től.
A Magyar Evangélikus Egyház szeretetszolgálati tevékenysége több százéves múltra tekint
vissza. Az egyes szociális alap és szakosított ellátások Egyház részére történő átadásával
lehetőség nyílik javítani a szolgáltatások minőségén és a hozzáférési esélyeken, hiszen az
egyházak jóval magasabb, 180 %-os normatív támogatást kapnak ezen feladatok ellátására.
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Az ellátási szerződés megkötésével 2020. 04. 1-jétől az Önkormányzat által kötelezően
ellátandó szociális alapszolgáltatási feladatok közül a szociális étkeztetés (szociális konyha és
népkonyha), a házi segítségnyújtás és a fogyatékos személyek nappali ellátása, idősek
gondozóháza, valamint az Önkormányzat által önként vállalt szakosított ellátási feladat (idősek
ápoló-gondozó otthona) került átadásra a Magyar Evangélikus Egyház részére.
Az átadás-átvétellel a szociális szolgáltatások minőségében pozitív változás várható, amellett,
hogy továbbra is változatlanul a dunakesziek részesülnek ezekből az ellátásokból.
2020. április 1-jéig a Nonprofit Kft szociális ágazatának feladatait az Szt. előírásai, a Nonprofit
Kft és Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete között létrejött ellátási szerződés
alapján látta el.
Szociális étkeztetés
A szolgáltatás feladata, hogy gondoskodjon azon szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk
miatt. Az étkezés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait az Ör. határozza meg.
Az étkeztetés szolgáltatás ellátási területe Dunakeszi város közigazgatási területe.
A feladat ellátását az intézmény napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) biztosításával teljesíti. Az
étel helyben fogyasztásának feltételei megfelelőek, így az étkező felszereltsége, étkezőasztalok
és székek, evőeszközök és étkészlet, kézmosási lehetőség, nemenként elkülönített illemhely,
tálalókonyha rendelkezésre áll. A tálaló konyhán 2-3/fő munkatárs felváltva dolgozik a Hungast
Vital Kft. Magyarország Kft alkalmazásában ellátás. A háziorvos, diaetológus,
gasztroenteorológus szakorvos javaslatára diétás étkeztetést biztosítunk. A szolgáltatást
igénybe vevők számára biztosítottak - az étkeztetést nyújtó szolgáltató által - az étel minőségi
és tápanyag tartalmi feltételei a 37/2014. (IV.30) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően.
Az étel mennyisége és minősége rendszeresen ellenőrizésre kerül. Az étel helyben történő
fogyasztására a 2120 Dunakeszi, Kincsem köz 1. szám alatti telephelyen biztosított 11.30 óra13.00 között. Az étel fogyasztásának kulturált feltételei biztosított. Az ellátást igénybe vevők
közül senki nem igényli a helyben fogyasztást.
Az elvitellel történő kiszolgálás szintén 2120 Dunakeszi, Kincsem köz 1. szám alatti
telephelyen történik. Az étel előre csomagoltan (műanyag dobozban) 11.30 óra-13.00 óra
között vihető el. Az igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője
szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik
Az étkeztetés térítésköteles szolgáltatás. Az intézményi térítési díj összegét az Ör. szabályozza.
A személyi térítési díj számítás alapja a szolgáltatás igénybe vevő rendszeres jövedelme.
Térítésmentesen kell biztosítani az étkezést annak a szociálisan rászoruló személynek:
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-

aki hajléktalan
aki jövedelemmel nem rendelkezik
akinek jövedelme, illetve akinek családjában az egy főre jutó havi rendszeres nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét

2019. 01. 01-től 2019.12.31ig a szociális étkeztetési térítési díja:
0 -28.500.Ft
28.501.Ft-

térítésmentes
havi jövedelmének a 30%-a osztva 21-el

- 52.000Ft

800Ft / ebéd,

Étkeztetésben részesülők száma a 2019-es évben az előző évekhez képest folyamatosan
csökkent. Nagy részben a térítésmentesek és az alacsony térítési díjasok mondták le az ellátást
a Népkonyhai lehetőség miatt, akik az alacsony térítési díj ellenére sem voltak hajlandóak
fizetni az ebédért.

2019.év
Szociális Étkeztetés csökkenése a tavalyi évhez
2018 Kiszállítás
818
Január
744
Február
791
Március
783
Április
851
Május
835
Június
957
Július
Augusztus 949
Szeptember 820
887
Október
November 651
December 603
Összesen:
9689

2019. január 1-én
2019 folyamán ellátásba vettek
2019 folyamán ellátásból kikerültek
2019. december 31-én

2019 Kiszállítás
649
574
515
491
528
419
489
465
447
427
374
426
5804

36 fő
16 fő
28fő
24fő
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Nemenkénti megoszlás a szociális étkeztetésen:

Nők: 24/fő
Férfiak: 13/fő

A 24 fő mindegyike a házhoz szállítást veszi igénybe.
Ellátottak létszáma és életkor szerinti megoszlása 2019. december 31-én
40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-89 901
3
2
1
1
3
0
Nő
3
3
1
4
0
2
0
Férfi
Összesen
4
5
1
6
3
5
0

Összesen
11
13
24

Térítési díj 2019-as évben
A méltányosság elbírálása után 8/fő vette igénybe a kedvezményt:
202019.01.01-től 1/fő 230Ft/ebéd.
2019.01.01-től 1/fő 250Ft/ebéd.
2019.01.01-től 1/fő 665Ft/ebéd.
Térítésmentesen 2019.01.01-től 5/fő vette igénybe az ellátást.
Mindenki más 2019.01.01-től 16/fő 800Ft/ebédet fizettek.
Kiszállítással az étkezők igénybevétele, a 2017-2018-2019-es év közötti havi bontással
Hónapok száma
január
február
március

2017
945
800
878

2018
818
744
791

2019
649
574
515

április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

674
772
754
790
933
894
845
768
703

783
851
835
957
949
820
887
651
603

491
528
419
489
465
447
427
374
426
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A szociális étkeztetés iránti érdeklődés folyamatos. Az étkezők igénylik, hogy az
ételminőségére és mennyiségére fokozott figyelmet fordítson a szolgáltató, az ételek
változatosságát is szem előtt tartva.
Népkonyha
A szolgáltatás igénybevétele önkéntesen és ingyenesen, személyes megjelenéssel történik. A
2019-as évben semmilyen konfliktus nem történt. A népkonyhai szolgáltatást Dunakeszi város
területén tartózkodó személyek vehetik igénybe.
Az intézmény népkonyhai szolgáltatása a munkanapokon, napi egyszeri meleg étkezés (ebéd)
vehető igénybe. A népkonyha hétköznap 10-től 14- óráig tart nyitva. Az épület rendezett
környezetben helyezkedik el.
Az épületben az erre a célra kialakított étkezőben biztosítja az egyszeri meleg étel
elfogyasztásának lehetőségét, átlagosan 30 fő részére egy időben lehetőség van az egyszeri
étkezés elfogyasztására. A telephelyre történő kiszállítást követően helyben történő
kiszolgálással. A kézmosási és illemhelyiség használatára van lehetőség. Az étkezéshez
szükséges asztalok, székek, műanyag evőeszközök állnak rendelkezésre.
A szolgáltatás célja az emberek társadalmi leszakadásának, lehetőségének megszüntetése,
életminőségük javítása. Napi egyszeri meleg étkezést biztosítása azoknak a szociálisan
rászorulóknak, akik önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel azt
megoldani nem tudják. Népkonyhai szolgáltatásban részesül, aki rászorultsága, illetve helyzete
miatt nem képes étkezéséről más módon gondoskodni. Az ellátást igénylők száma a városban
főként a téli időszakban jelentős emelkedést mutat.
A Népkonyha igénybevétele 2019. január 1-től 2019. december 31-ig 31.324 adag. Az előző
éves adagszám pedig 31.125 volt.
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Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének
fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A
tevékenység segítséget nyújt a gondozásban és a szociális segítésben, hogy az ellátást igénybe
vevő fizikai, szociális, mentális szükséglete
-

saját környezetében
élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított
legyen.

A házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak azokról a rászorult személyekről, akik
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Főként időskorú személyeknek, életkorukhoz,
élethelyzetükhöz, egészségi állapotukhoz igazodó saját környezetükben nyújtott ellátási forma.
Meglévő képességeik fenntartásával, az önálló életvitel fenntartása érdekében. Életvitelükhöz,
személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik ápolásához, kulturális
igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez nyújtunk segítséget.
A szolgáltatás ellátandó területe: Dunakeszi közigazgatási határain belüli terület.
Az SzCsM rendelet 2016. január 1-jétől kettéválasztja a házi segítségnyújtás tevékenységi
körét: szociális segítésre és személyi gondozásra lehet jogosultságot szerezni. A jogszabályi
rendelkezések tehát kötelezővé tették az összes ellátott felülvizsgálatát és besorolását az életbe
lépő szabályok szerint. Vezető gondozó szakember és a körzeti orvos jogosult annak
szükségletére és eldöntésére, hogy egy idős ember melyikre jogosult, és hány órában. A
szociális segítés az alacsony szükséglet kielégítését szolgálja, az idetartozó tevékenységeket
szakképzettség nélkül is el lehet látni. Ilyennek minősül többek között a lakókörnyezet tisztán
tartása, a háztartási feladatokban nyújtott segítség, illetve a „veszélyhelyzetek megelőzésében,
vagy annak elhárításában történő segítségnyújtás”. A személyi gondozás kategóriájába
tartoznak az „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolási feladatok,
amelyek csak megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában végezhetők. A
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szakképzett gondozók ugyanakkor a személyi gondozás mellett a szociális segítés körébe
tartozó tevékenységeket is elvégezhetik. Ha valaki mindkét tevékenység igénybevételére
jogosult, akkor is csak legfeljebb napi négy órában kaphat segítséget. Ha a gondozási szükséglet
a napi négy órát meghaladja, akkor az idős embert tájékoztatni kell a bentlakásos intézményi
ellátás igénybevételének lehetőségéről. Addig, amíg az illetőt el nem helyezik, az új szabály
szerint csupán napi 4 órában lesz jogosult segítségre, hiába lenne ennél többre szüksége.
A gondozás alapvető célja, a fizikai ellátás mellett, a mentális állapot javítása, leküzdve az
izoláció biológiai, pszichés és szociális következményeit. Tevékenység összetett, szerteágazó,
az élet minden területére, részleteire kiterjedő teljes körű gondoskodást jelent. A házi
segítségnyújtás módját, formáját, gyakoriságát az ellátást igénybe vevő egészségi állapota,
szociális helyzete figyelembevételével az egyéni gondozási szükségleteknek megfelelően kell
meghatározni.
Az intézmény a házi segítségnyújtás keretében biztosítja:
- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés
körülményeinek megtartásában való közreműködését,
- a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, illetve azok ellátásában való
segítségnyújtását,
- háztartási tevékenységben való közreműködést,
- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
A házi segítség nyújtás keretében nyújtott tevékenységek:
- Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában,
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
– mosás
– vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
– mosogatás
– ruhajavítás
– közkútról, fúrtkútról vízhordás
– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása
(kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
– télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
– kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában.
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése
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Személyi gondozás keretében:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való
közreműködés
– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
Gondozási és ápolási feladatok körében:
– mosdatás
– fürdetés
– öltöztetés
– ágyazás, ágyneműcsere
– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
– haj, arcszőrzet ápolás
– száj, fog és protézis ápolás
– körömápolás, bőrápolás
– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
– mozgatás ágyban
– decubitus megelőzés
– felületi sebkezelés
– sztómazsák cseréje
– gyógyszer kiváltása
– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
– vérnyomás és vércukor mérése
– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában
való segítségnyújtás
– a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez
való kompetencia határáig)”
Az év folyamán figyelemmel kísérik az ellátottak egyéni igényeit, szükségleteit. Az egészségi,
szociális és családi állapotukban bekövetkezett változások esetén igyekeznek a lehetőségekhez
mérten biztosítani a megváltozott helyzetekhez igazodó gondozási tevékenységet. A
jogszabályi kötelezettségnek és a rendszernek megfelelően a gondozási szükségletek
felülvizsgálata megtörtént. Az alacsony nyugdíjak, valamint a gondozási óra díjak miatt az
ellátásban részesülők közül senki nem kéri a gondozási szükséglet alapján igényelhető
gondozási óra biztosítását. 2019 évben napi rendszerességgel a 36 ellátottból 14 fő kérte a
gondozónő segítségét a napi tisztálkodáshoz, fürdéshez. Ágyhoz kötött 4 fő gondozottja volt a
szolgálatnak. A napi feladatok részét képezi a mobilizálás megelőzés. Orvosi utasításra,
rendszeres ellenőrzés mellett 1 fő igényelt kötözést decubitus, nyirok ödéma és hámsérülés
miatt.
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Nagy igény jelentkezik az ellátottak részéről a segítő beszélgetésre, mentális gondozásra, hiszen
többségük egyedül élő, magányos, mozgásban korlátozott, idős ember, akik számára a szociális
gondozó egyik fő, sok esetben pedig egyetlen kapcsolat a külvilággal. Ellenben az általuk
igényelt óraszámba legtöbb esetben a mentális támogatás nem fér bele, vagy csak az egyéb,
tevékeny, ápolói feladatok ellátása közben lehetséges. Emelkedik azon idősek száma is, akik
egészségi, mentális állapotuk miatt szakellátásra szorulnak, de a család aktív segítségével
otthonukban történő ellátásuk megoldható, illetve elutasítják az idős otthoni elhelyezés
lehetőségét.

Ellátottak létszáma és életkor szerinti megoszlása 2019. december 31-én
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2019. év statisztika adatai:
2019. január 1-én
2019 folyamán ellátásba vettek
2019 folyamán ellátásból kikerültek
2019. december 31-én

36 fő
28 fő
28fő
36 fő

A Házi Segítésnyújtás megoszlása segítés és gondozásra.
Az ellátotti létszám alakulása az elmúlt évekhez képest:
Ellátottak száma
2017
2018
Január
22
34
Február
23
35
Március
28
36
Április
32
35
Május
30
34
Június
32
34
Július
22
34
Augusztus
36
29
Szeptember
33
34
Október
36
34
November
35
35
December
35
36
Összesen
364
410

2019
35
34
35
34
33
34
34
35
33
33
35
35
410

Térítési díj 2019-es évben
Az ellátottaink 2018.12.01-től 810Ft/órát fizetnek a gondozottak.
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2018-12-01-től 1 fő térítésmentes.
Közösségi ellátás
Az ellátás elsődleges célja és feladata pszichiátriai betegek személyiségfejlesztésének,
rehabilitációjának, közösségi életbe való visszatérésének segítése, állapotuk romlásának
megakadályozása, egészségi és pszichés állapotuk szinten tartása, javítása.
A nappali ellátás fejlesztő és rehabilitációs célú szociális intézmény.
A nappali intézmény az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az
ellátást igénybe vevők igényei alapján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális,
szabadidős programok szervezését és lebonyolítását.
Az intézmény a nappali ellátás során az ellátást igénybe vevők részére:
- szociális, szabadidős, a mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító
ellátást nyújt,
- a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez.
Ezen felül az intézmény biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, elérhető módon
működjön a lakosság és az ellátotti kör számára egyaránt.
Szabadidős programok szervezése, mentális gondozás
A szabadidős programok célja a szabadidő hasznos eltöltése, a negatív gondolatok elterelése,
szórakoztatás, a változatosság biztosítása. A programokat úgy kell megszervezni, hogy azoknak
szerves része legyen az aktivitás. Igyekeznek éves szinten egy-két kirándulást, havi szinten
városi sétákat, heti szinten torna klubot és napi szinten a foglakozások kezdete előtt 10 perces
rövid tornákat beiktatni.
Az ellátást igénybe vevőnek nem csak mentális állapotát ismerik meg, hanem önbecsülését,
érdeklődési körét, családi helyzetét, életritmusát, valamint tájékozódunk szellemi és társadalmi
hovatartozásáról is. Nem elég az ellátást igénybe vevő testi szükségleteit kielégíteni, a mögötte
levő én megismerése és tisztelete az elsődleges. A dolgozók részéről figyelem, őszinte,
személyes odafordulás szükséges. Meg kell nyerniük az ellátottak bizalmát, érdeklődésüket
folyamatosan, különböző programokkal újra kell éleszteni (a beszélgetéstől, a
színházlátogatásig). Az aktív ellátottak részére megfelelő mozgásteret kell biztosítani.
Fontos a tájékozottság, a világ eseményei iránti érdeklődés fenntartása (újságok, hírműsorok,
beszélgetések).
A különböző programokon való részvétel önkéntes. Az ellátottak részére, az érdeklődésüknek,
képességeiknek megfelelő foglalkozási formákat kell biztosítani.
A terápiás segítő feladata az ellátottak ösztönzése, bátorítása a foglalkozásokon való
részvételre. Rádió, magnó, színes televízió, videó, DVD- és CD-lejátszó biztosítja az ellátottak
szórakozását.
Kirándulásokat, színház- és múzeumlátogatásokat szerveznek, ezzel is gazdagítva a közösségi
élményeket, erősítve a közösséghez való tartozás érzését. A foglalkozások keretein belül
megemlékeznek nemzeti ünnepeinkről, megünnepelik a farsangot, anyák napját, Húsvétot,
idősek napját, a Karácsonyt, születés és névnapokat.
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Az ellátottakkal napi, közvetlen a kapcsolat. Egyéni beszélgetésre igényeik szerint a
nyitvatartási időn belül bármikor sor kerülhet, de a csoport foglakozásokon is beszélgetnek,
nem feltétlenül csak egyéni problémákról, de van, hogy azokat is megosztják egymással az
ellátottak. Az évek alatt sikerült egy egymást elfogadó, bizalmas és vidám légkört kialakítani.
A munka fontos részét képezi a pszichiátriai gondozóval való szoros együttműködés. A szakmai
vezető a gondozó egyik pszichológusa, a heti team megbeszéléseken ő és a két terápiás segítő
vesz rész.
A foglalkozások heti tervezetek és heti értékelések mentén zajlanak. Mindenképp figyelembe
véve a csoporttagok, illetve az egyének igényeit, az aktuális lehetőségeket és az ünnepeinket.
A csoportok nyitottak, új tagok csatlakozására folyamatosan van lehetőség.
Kreatív foglalkozások:
Ezeken a foglalkozásokon lehetőség nyílik a kreatív ötletek megvalósítására, a fantázia, a
kézügyesség fejlesztésére, az alkotás örömének átélésére. Számtalan ötlet, képzőművészeti
technika szerepel a palettán. (festés, gyöngyfűzés, decupage technika, kézimunka, mandala
terápia, nemezelés, üvegfestés, fonalgrafika, ragasztás, montázsok készítése, quilling, zenés
festés, stb.)
Nagy örömet és felszabadultságot okoz az ellátottaknak, ha alkothatnak, szabadjára engedhetik
fantáziájukat. A technikák sokasága és ezek kipróbálása, új dolgok megismerése, saját
magukban az alkotó felismerése, rengetek lehetőséget rejt magában. Ezen foglakozáson
vesznek részt az ellátottak a legnagyobb számban.
Irodalomfoglalkozás:
Novellák, elbeszélések felolvasása, majd megbeszélése az irodalmi műnek, személyes
reflexiók, a személyes életben átélt azonosságok és különbözőségek, élmények
megfogalmazása történik. A közösség ünnepeire való felkészülés is itt zajlik. Közös
versmondás, éneklés, zenehallgatás. A foglalkozások legfőbb célja az érzelmi kommunikáció
készségének fejlesztése, valamint az elfogadás, befogadás élményének megtapasztalása.
Azzal, hogy a személyes reflexiók, érzelmek, élmények, emlékek felidézése megbeszélésre
kerül bizalmas viszony alakul ki a csoporttagok között.
Játékfoglalkozás:
Játékterápiás eszközökkel segítik a kapcsolatteremtést, a mentális képességek, a gondolkodás,
az emlékezés, a figyelem és a kommunikációs készségek fejlesztését, az izoláció okozta
magányosság oldását. Szellemi játékok, vetélkedések, kvíz, logikai, asszociációs játékok,
szerepjátékok, kártya- és társasjátékok mind segítségünkre vannak, melyeket szocioterápiás
kézikönyvekben szereplő ajánlások alapján használunk. Cél a jó hangulat, az oldott légkör
kialakítása, gátlások oldása, memória tréning, mentális készségek javítása, az együtt játszás és
elfogadás örömének átélése, a társas helyzetek tranzakciója.
A játék foglakozásokon is szép számmal vesznek részt az ellátottak.
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Életmódprogramok:
Cél az ellátottak életminőségének javítása, hiszen a pszichiátriai betegek között gyakori a
mozgásszegény, egészségtelen életmód, a helytelen táplálkozás, esetenként az elhízás.
Felvilágosítással, életvezetési tanácsokkal a szomatikus betegségek veszélyeztetettségére való
felhívással, súlyméréssel, kalóriaszámítással, tápanyag táblázat készítésével segítenek abban,
hogy az ellátottak a betegségük miatt kialakult életritmuson pozitív irányban tudjanak
változtatni.
Alkalmanként filmvetítés is történik a foglalkozáson belül. Ezek a filmek ismeretterjesztő és
dokumentumfilmek az emberi test működéséről, az élelmiszerekről, a mozgásról, illetve
bármilyen témáról, mely valamilyen módon kapcsolódik a helyes életmódhoz, életvitelhez.
Mozgásprogramok:
Napi torna, délutáni torna klubok, táncmozgások, közös séták segítségével próbálják a
testmozgást megszerettetni, a mozgásszegény életvitelen változtatni, motiválni az ellátottakat a
rendelkezésre álló tornaszerek intenzív használatára. Fókuszban a testsúlycsökkentés és a közös
élmény átélése áll.
A napi torna, minden esetben a foglakozások előtt történik, 10-15 perceben, ahol átmozgatják
a törzset, végtagjainkat, a nyak izmait, felfrissítjük a vérkeringésünket.
A Torna klub heti egy, illetve két alakalommal áll rendelkezésre, az ellátottak igénye szerint.
Ez egy óra intenzív tornát jelent.
Szobakerékpár, lépcsőgép, valamint haspad áll még az ellátottak rendelkezésére, melyek az
emeleti kis foglalkoztató helyiségünkben találhatók.
Közös városi, Duna parti sétákra, havonta egy alkalommal szokott sor kerülni, a délutáni
órákban, ritkábban valamelyik foglalkozás keretein belül, délelőtt.
Ifjúsági klub:
A fiatalok közösségi segítséget kapnak a lelki és a kapcsolati problémáik oldásában. A klubon
a név rajtamaradt, eredetileg valóban a fiatalabbaknak indított klub volt, de lassan átalakult,
hiszen a délutáni foglalkozás fontos lehetőség azok részére, akiknek sikerült munkát vállalni,
hogy a meglévő kapcsolati hálójuk tovább fennmaradjon és mintát adjanak a többiek felé, hogy
a rehabilitáció lehet reális célkitűzés mindenkinek. A foglalkozások keretein belül oldott
beszélgetéseket folytatunk, különféle játékokat játszunk.
Film klub:
Két hetenként az ellátottak igénye és ízlése szerint történik filmvetés. Az ellátottak jelentős
részének nincs lehetősége moziba járni, ezért lehetőséget biztosítanak régi és új filmek
megtekintésére, a látottak megbeszélésére, az élmények feldolgozására.
Általában az ellátottakkal egyeztetnek a következő alkalmon vetítendő filmről, van, hogy több
filmből is választhatnak, igyekeznek olyan alkotásokat megmutatni, melyek a többséget
érdeklik, esetleg nehezen hozzáférhetők.
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Egyéni és csoportos beszélgetések:
Ezekre igény szerint kerül sor. Általában napi szinten van egy-két ellátott, aki ezt igényli.
Megbeszélik az aktuális gondokat, problémákat, vagy egyszerűen csak beszélgetnek, hiszen
sokaknak erre nagy szüksége van, nincs más kapcsolata a külvilággal.
Közös kirándulások:
Évi egy-két alkalommal nyílik lehetőség kirándulásra, múzeumlátogatásra.
Hivatalos ügyek intézésének segítése
Az intézmény szolgáltatását igénybe vevők, hivatalos ügyek intézésében gyakran járatlanok,
nem tudják, milyen problémák, hol orvosolhatók, vagy mivel, kihez fordulhatnak. Ezért nagyon
fontos, hogy a segítők tisztában legyenek a legszükségesebb tennivalókkal, adott esetben
megfelelő felvilágosítást tudjanak adni, vagy konkrét segítséget nyújtani:
- kérelmek megírásának segítésével,
- nyomtatványok kitöltésének segítésével.
Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás
segítése;
- felvilágosító előadások, tanácsadás az egészséges életmódról,
- szakellátáshoz időpont kérés,
- elakadás esetén tanácsadások.
Az ellátás igénybevétele önkéntes és térítésmentes.
A szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozó adatok
Az megállapodással rendelkező ellátottak létszáma 30 fő.
2019-ben az ellátásból kikerült
10 fő
2019-ben ellátásba vett
10 fő
2019. december 31-én a kor és nem szerinti megoszlás:
Életkor

Nő

Férfi

18-30 év

1

1

40-59 év

13

6

60-64 év

0

2

65-69 év

1

1

70-74 év

3

0

75-79 év

2

0

Összesen

20

10
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Nappali ellátás
Hazánk öregedő társadalmak közé sorolható. Ennek hátterében az időskorúak számának és
számarányának növekedése áll, ami egyrészt a születések számának csökkenésével, másrészt a
várható élettartam növekedésével magyarázható.
A legdinamikusabban növekvő korcsoport a „nagyon idősek” (80 évesnél idősebbek) csoportja.
Jelentős különbségek mutatkoznak a nemek között, a születéskor várható átlagos élettartamban
is. Ez az egyik oka annak, hogy életük utolsó éveire a nők jelentős hányada elveszíti társát,
sokszor teljesen magára marad. Az utóbbi évtizedekben kevésbé jellemző több generáció
együttélése, ezért az idősek nagy arányban maradnak egyszemélyes háztartásban. Ennek
következtében hamarabb alakulhat ki a kapcsolatok lazulása, megszűnése, betegségek
felerősödése, inaktivitás, esetleg elmagányosodás.
Az idősek nappali ellátása fontos területe az idősebb generáció közösségi életének. A saját
otthonukban élő idősek részére lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére.
Enyhíti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas kapcsolatok ápolásában, az
egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartásában, fenntartja aktivitásukat, valamint a
képességüket, készségeiket szinten tartja. Hozzájárul a napi életritmus megtartásához.
Szolgáltatásainkkal segítséget nyújtunk a problémák megoldásában, krízishelyzetek
megelőzésében és kezelésében, a lelki (mentális) egészség megtartásában, annak
támogatásában. Célunk a hiányzó családi gondozás pótlása, a klubtag szociális helyzetének
javítása, kulturált körülmények között egyedüllétének megszüntetése, izolációjának
megelőzése, a tétlenség kóros következményeinek megelőzése, egészségi állapotának
figyelmemmel kísérése és javítása, higiénés szükségleteinek biztosítása. A klubban nyújtott
gondozás összetett, komplex tevékenység – melyet a klubtag egyéni sajátosságainak és
lehetőség szerinti igényeinek tervszerű, együttes alkalmazásával valósítjuk meg.
Az ellátás 2019 májusában egy új önálló földszintes kertes családi házba költözött. A családi
házban 2 közösségi helyiség, egy pihenő helyiség/iroda, fürdőszoba, konyha, előszoba és két
wc mosdóval található. Az ingatlanhoz tartozik egy kert is, ahol jó idő esetén az ellátottak sokat
tartózkodnak. Az ingatlan a Dunakeszi SZTK mellett található, közlekedés szempontjából is jól
megközelíthető. Az ingatlan mindent igényt kielégít.
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A klub napi feladata a nappali szolgáltatást igénybe vevő ellátottak számára érdeklődésünknek
megfelelő szabadidős, kulturális, kreatív programok szervezése. A klub szolgáltatásai csoportos
és egyéni formában valósulnak meg. A csoportos foglalkozások változatos formában kerülnek
összeállításra, a klubvezető minden esetben számít a klubtagok ötleteire, aktív részvételére.
Ilyen formában kerül sor kiállítások megtekintésére, kirándulásokra, jeles ünnepek
megtartására, Születésnap-névnap ünneplésére, játékos vetélkedőkre, színház és egyéb városi
rendezvények látogatására. Nagy hangsúlyt fektetünk a szellemi frissesség megőrzésére, ennek
keretében szervezünk kártya, sakk és társasjáték partikat, műveltségi vetélkedőket, sor kerül
keresztrejtvények készítésére és megfejtésére. A manuális tevékenységek és a finommotorikai
készségek szinten tartására nagy gondot fordítanunk, ösztönözzük az időseket a
kézimunkázásra, hímzés, kötés és horgolás hagyományainak megőrzésére, kreatív
foglalkozások keretén belül sok hasznos és ötletes dolgot készítünk. Az egészséges életmód
érdekében naponta az egész testet átmozgató 20 perces tornát végzünk. Segítünk a személyes,
illetve hivatalos ügyek intézésében, mint például segélyek igénylése, levelezés, információkhoz
való hozzájutás. Egyéni foglalkozások keretében lehetőség nyílik esetkezelésre, mentális
tanácsadásra. Szükség esetén segítséget nyújtunk a házi és szakorvosi ellátás igénybevételéhez.
A klubvezető és a gondozást végző személy a nappali ellátásban részesülő személyekkel
együttműködve, az igénybevételt követő egy hónapon belül gondozási tervet készít. A klubban
folyó szakmai munka tervezetten történik, a klubvezető évente kidolgozza a klub éves
gondozási tervét, amely tartalmazza a részletes programokat. A klubvezető látogatási és
eseménynaplót vezet, a gondozási napokat havonta és évente összesíti az állami normatíva
felhasználásának elszámolásához a mindenkori költségvetési törvény figyelembe vételével.
Az intézmény nappali ellátás során:
- az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak
megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
- a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet
biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
- biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által
egyaránt elérhető módon működjön.
Szolgáltatás ellátottainak köre:
Az idősek klubja szolgáltatásaival a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött,
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.
Célcsoportja:
Az idősebb középkorúak túlsúlya miatt fokozatosan nő az időskorúak aránya, amely a szociális
és egészségügyi ellátórendszer számára is egyre nehezebb kihívást jelent. A nappali ellátás
potenciális kliensei számos módon értesülhetnek az ellátási forma létezéséről és igénylésének
módjáról.
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Dunakeszi város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, lakó és tartózkodási hellyel
rendelkező időskorú személyek, akik saját otthonukban élnek, önmagukat részben önállóan
képesek ellátni, továbbá felvehetők azok a 18. életévüket betöltött személyek is, akik egészségi
állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra, akik erre az ellátási formára rászorulnak,
illetve ezt igénylik és az intézményt önállóan vagy segítséggel képesek látogatni. A klub azokat
az időseket integrálja, akik napközben egyedül vannak, de képesek önmaguk részbeni ellátására
és szükségletük kielégítésére. A tagok 80 %-a aktívan napi rendszerességgel látogatja a klubot.
A tagok többsége özvegy, a többségüknek azonban vannak hozzátartozói, de kevesen élnek
együtt a családjukkal
Szakmai tartalma:
A nappali ellátás igénybe vevő időskorú, illetve egészségügyi állapotuk miatt önmaguk
ellátására részben képes személyek egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint
mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten tartása érdekében az alábbi szolgáltatásokat
nyújtja:
Mentális gondozás a lelki sérülések megfelelő gondozása, segítségnyújtás a környezettel való
kapcsolattartásban, krízishelyzetek kialakulásának megelőzése.
A memória frissítésére, szinten tartására kitűnő alkalom a kvízjátékokon, rejtvényfejtő
„versenyeken” való részvétel. A „gyengébb” képességűeket bevonják, saját maguk készítik fel
azokat, akik erre egyébként képtelenek lennének. Így lehetővé válik számukra is a sikerélmény
elérése. Izgalommal várják az alkalmat, amikor bemutathatják tudásukat, tapasztalataikat s
egyfajta kihívásnak is tekintik.
A különböző társasjátékok, kártya- és memória játékok szintén növelik, szinten tartják a
képességeiket, frissességüket.
Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése a prevenció keretében, háziorvos által
tartott egészségügyi felvilágosító előadás, rendszeres vérnyomásmérés, szűrővizsgálatokon
való részvétel szervezése helyben, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna, torna
lehetőségének biztosítása. Naponta 20 perces csoportos torna biztosítja az erőnlét folyamatos
karbantartását időseink számára. Segítségével, a fizikai aktivitás hosszú ideig fenntartható, s ez
nagyban hozzájárul a mentális egészség megőrzéséhez is.
Foglalkozások: A testi-lelkiegészség fenntartása, valamint a mentális megbetegedések
kialakulásának megelőzése érdekében az ellátottak részére elfoglaltság biztosítása. A
foglalkozások célja, a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltésének biztosítása, a lelki aktivitás
megőrzése. A Foglalkozásokat az ellátottak korának, egészségi állapotának, képességeinek és
egyéni adottságainak figyelembe vételével kell megszervezni.
A klubunkban az alábbiak tevékenységek rendszeresen biztosítottak:
- kreatív foglalkozások,
- szellemi és szórakoztató tevékenységek (pl.: kártya, kvíz),
- kulturális tevékenységek,
- séta.
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A foglalkozások, programok sokszínűsége biztosítja a szolgáltatást igénybe vevők minél
szélesebb körének aktivitását.
Programok összeállításánál a szellemi és fizikai aktivitás megőrzését, valamint a társas
kapcsolati háló kialakulását, fenntartását tartják elsődlegesnek.
Hetente kétszer zenés tánctanulásra is lehetőséget nyílik, mely szintén növeli a fizikai erőnlétet,
a hangulatot, és az egyén kedélyállapotot egyaránt.
Cél, hogy a klub tagsága egyre hatékonyabban működjön nemcsak egyéni, de közösségi szinten
is.
Heti kétszer különböző kötött foglalkozásokat tartanak, mely minden hónap végén a következő
hónapra vonatkozóan, igényeik szerint kerül összeállításra az alábbiak szerint:
- irodalmi délelőtt (kedvenc versem, mesém, novellám, költőm, stb.),
- receptklub (saját kedvenc receptek megismertetése klubtagokkal),
- házimunka ötlettár (ötletek, tanácsok a mindennapokhoz),
- vetélkedők (egyéni és csoportos szórakoztató műveltségi vetélkedők),
- különböző kreatív foglalkozások,
- tea délelőtt (beszélgetés a gyógyteákról, gyógynövényekről),
- szépségápolás (hogyan ápoljuk, bőrünket, testünket),
- zene délelőtt kívánságműsorral,
- igény szerinti területen és témában meghívott vendégek beszámolója, tájékoztatója,
- beszélgetések különböző témákban (mindennapjaikat érintő, jogi, hivatali, stb.),
- jeles ünnepekről, évfordulókról történő megemlékezés,
- születésnap és névnap köszöntése,
- rendszeres tánctanulási és tornázási lehetőség biztosítása,
- séták, kirándulások szervezése.
Szabadidős programok szervezése
Az ellátást igénybe vevők részére sajtótermék, könyvek, kártya- és társasjáték, illetve
tömegkommunikációs eszközök biztosítása, és rendezvények szervezése. Kötetlen szabadidős
tevékenységként a mindennapjainkban jelen van a teázás, beszélgetés, kártyázás, társasozás,
horgolás, zenehallgatás. Az összetartozás érzés erősödésének közösség megtartó erejével
lehetővé válik, az idős emberek aktivitásának minél hosszabb ideig történő megtartása.
Hivatalos ügyek intézésének segítése
Az intézmény szolgáltatását igénybe vevő a hivatalos ügyek intézésében gyakran járatlan, nem
tudja, hogy az adott problémája hogyan orvosolható, vagy ezzel a problémával hová, kihez
fordulhat. Ezért nagyon fontos, hogy a gondozást végző munkatársak tisztába legyenek a
legszükségesebb tennivalókkal, adott esetben megfelelő felvilágosítást tudjanak adni vagy
konkrét intézkedést tudjanak tenni:
- kérelmek megírása,
- nyomtatványok kitöltése, benyújtása,
- egyéni ügyek intézése (pl.: csekkbefizetés).
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Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás
szervezése, illetve a speciális önszerveződő csoportok támogatásával biztosítjuk, hogy
klubtagjaink részére teljes körű segítséget, támogatást nyújthassunk.
Az intézmény által nyújtott alapszolgáltatás az ellátottak számára térítésmentesen vehetők
igénybe. Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatást nem végez, és nem szervez olyan
foglalkozást, melyből bevétele származik. Az intézmény belső életét a házirend szabályozza.
Törekednek arra, hogy az ellátottak minél hosszabb ideig megőrizzék aktivitásukat.
Gondoskodásunk során olyan légkört próbálnak kialakítani, amely óvja őket az
elmagányosodástól és a lelki leépüléstől. Igyekszünk megakadályozni, hogy az idősek az
elszigetelődés és a kirekesztettség állapotában kerüljenek.
A klubtagság igénybe vétele lehetőséget ad a területen élő lakosoknak, hogy mindennapjaikat
közösségben töltsék el. Mivel az igénybe vevők nagy része egyszemélyes háztartásban él, az itt
eltöltött idő alatt új kapcsolatok kialakítására nyílik lehetősége. Erősödhet az egymás iránti
érzékenység, az elfogadás és segíteni akarás képessége. Ennek hatásaként csökken a
feleslegesség és a magány érzése. Az aktivitás eredményesebben megtartható, ez hozzájárul
ahhoz, hogy minél hosszabb ideig megszokott környezetükben, önállóan éljenek.
Az intézmény munkája során szorosan együttműködik más intézményekkel, egészségügyi,
oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, munkaügyi szolgáltatókkal, valamint a helyi
önkormányzattal. Az együttműködés döntő formája a jelzőrendszer működtetése, valamint
rendszeres konzultáció történik az ellátottak érdekében.
Az intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik különösen:
- szociális bentlakásos intézményekkel,
- alapszolgáltatást nyújtó intézményekkel,
- szakorvosi és kórházi ellátással,
- az ellátási terület háziorvosaival.
A nappali ellátást ingyenesen biztosítja a Fenntartó.
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Igénybevevők nemenkénti bontása

3

Férfi
Nő

21

Korcsoporti bontásnál jól látható mennyivel több hölgy veszi igénybe a nyugdíjas ellátás
szolgáltatásait.
Igénybevevők korcsoportonkénti bontása

0

5

5
0
60-64 év
65-69 év

4
10

70-74 év
75-79 év
80-87 év

Az idősek nappali ellátását a magányosodás és az egyedüllét ellen küzdő 65-85 év közötti
nyugdíjasok veszik főként igénybe.
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Amikor esetlegesen a házastárs elhunyt, az unokák felnőnek, egyéni életet kezdenek és már
nincs szorosan szükség a nagyszülői gondoskodásra, akkor keresnek magunknak új közösséget,
ahol otthon érezhetik magukat.
Az ellátottak családi állapot szerinti megosztlása %-ban

10

Egyedülálló
Kapcsolatban

90

Az ellátottak körét vizsgálva kimondható, hogy az egyedüllét nehézségei ellen keresik fel
legtöbben az intézmény telephelyeit. Idős korban az elmagányosodás ellen hatékony segítséget
nyújtanak ezek a közösségi terek. A legtöbben egyedülállóként maradt özvegy nők veszik
igénybe az ellátást.
A nyugdíjasok nagy örömmel, lelkesedéssel és érdeklődéssel látogatják az ellátást. Nagyon
családias légkör alakult ki, szoros barátságok köttettek, ahol számíthatnak egymásra, törődnek,
foglalkoznak egymással. Fontos, hogy a Dunakeszin élők értesüljenek a folyamatos
programokról, illetve bárki számára elengedő és elérhető információja legyen az ellátásról és
annak működéséről.
IDŐSEK OTTHONA
Az Idős Otthoni ellátás célja az otthon lakói egészségi állapotának megfelelő ellátás, ezen belül
biztonságos ápolás-gondozás megszervezése és kivitelezése, a rehabilitáció megvalósítása,
amelynek köszönhetően az intézményben élők általános állapota hosszú ideig szinten tartható,
életminőségük megőrizhető, javítható.
Az Idősek Otthona által nyújtott szolgáltatások:
-

lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett,
ápolási, gondozási feladatok ellátása,
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-

legalább napi háromszori étkezés biztosítása,
egészségügyi, mentálhigiénés ellátás biztosítása,
hit-élet biztosítása,
az igénybe vevők szocioterápiás foglalkozásának megszervezése,
szabadidős tevékenységek, programok szervezése,
igény szerint vásárlás segítése, kíséret biztosítása,
fodrász, pedikűrös szoláltatás megszervezés,
szükség szerint ruházattal és textíliával való ellátás,
az igénybe vevők ruházatának, textíliájának mosása, javítása,
a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás,
érdekvédelem biztosítása,
érték- és vagyonmegőrzés,
szükség esetén gondoskodás az elhunytak temettetésének megszervezéséről.

Az Intézmény olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújt, amelynek során az ellátott
szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni gondozásban, egyéni bánásmódban
részesítésül továbbá a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak
helyreállítására, megtartására törekszik. Ha az ellátott egészségi állapotában ideiglenesen
nagymértékű állapotromlás következik be, akkor az otthon egyéni ápolást biztosít, amelynek
célja az egészségi állapot helyreállítása, javítása.
Az Idősek Otthonában az idős, beteg, mozgásukban akadályozott ember egyéni szükségleteihez
mért segítségnyújtás valósul meg, amelynek módja és mértéke a segítségre szoruló állapotának
függvénye. A hatékonyságot a szakszerűségen alapuló szeretetteljes, emberközpontú ápolás
biztosítja.
Az Idősek Otthona ápolási-gondozási feladatai:
- szükség szerinti ápolás
- egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítás
- rendszeres orvosi felügyelet
- szakorvosi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutás
- gyógyszerellátásáról, gyógyászati segédeszközökről való gondoskodás
- szűrővizsgálatok szervezése
- védőoltások beszerzése
Az Intézmény rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az egészségi állapot folyamatos
ellenőrzését, tanácsadást, szűrést, az orvos által előírt vizsgálat elvégzését, gyógykezelést.
Az orvos folyamatosan nyomon követi állapotukat, felülvizsgálja, esetenként korrigálja a
gyógyszerfogyasztást. Dokumentálja az ellátottak egészségi állapotában bekövetkező
változásokat. Igény szerint tájékoztatja a lakókat, hozzátartozókat. Javaslatot tesz a diétával,
életmódbeli változtatásokkal kapcsolatban.
Az Intézmény háziorvosa heti 4 órában, a pszichiáter szakorvos heti 2 órában rendel az
Intézményben.
Az Idősek Otthona alapgondozási feladatai:
- mosdatás,
- fürdetés,
- ürítés segítése,
- mobilizálás,
- kényelmi eszközök használata,
- étkezésben való segítés stb.
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Az ápolásra szoruló igénybe vevők számára orvosi közreműködéssel ápolási terv készül.
Pszichiáter szakorvos nyújt segítséget a mentálhigiénés munkatárs és a gondozók bevonásával
lakók pszichés egészségének fenntartásában, helyreállításában, problémáik kezelésében.
Az Idősek Otthona által biztosított mentálhigiénés ellátások:
- a személyre szabott bánásmód
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és csoportos
megbeszélés
- a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozás
- lakók családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásában való közreműködés
- hitélet gyakorlásának megszervezése
- mindennapi életvitelhez szükséges készségek megőrzésének elősegítése
- az otthonon belüli kis - nagy közösség segítése, kapcsolatok harmonikus
működtetése
- egymást segítő közösség kialakulásának elősegítése
Az idősek számára biztosított szabadidős programok:
Fizikai-lelki egészség megőrzése és a meglévő képességek megtartása céljából az egyéni
adottságokat és képességeket, figyelembe véve lehetőséget biztosít az Intézmény az ellátottak
számára fizikai, szellemi és szórakoztató tevékenységek végzésére. Az idősek szeretnek sétálni,
kertészkedni, ház körüli munkát végezni, szobabiciklizni, olvasni, rádiót, zenét hallgatni
televíziót nézni, társasjátékot játszani.
A köznevelési intézményekkel (általános iskolákkal, óvodákkal, gimnáziumokkal,
zeneiskolával) nyugdíjas klubbal ápolt jó kapcsolatoknak köszönhetően lakók színes
programokat tudnak biztosítani.
Szabadidős programok:
- Teadélutánok
- Egészségmegőrző előadások
- Nyugdíjas torna (heti rendszerességgel)
- Születésnapok – Névnapok megünneplése
- Farsangi bál
- Március 15. megünneplése
- Nőnapi köszöntés
- Húsvéti készülődés
- Juniális a gödi idősek klubjával
- Idősek Napja
- Mikulás buli
- Adventi készülődés
- Karácsonyi ünnep
- Szentesti áhítat (Élő Reménység Egyesület közreműködésével)
- 90 éves lakók köszöntése
- Dunakeszi Város által szervezett rendezvényeken való részvétel
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
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Településünkön a kulturális, közművelődési programok életkortól függetlenül, így az idősebb
korosztály részére is elérhető.
c) idősek informatikai jártassága

Az idős emberek informatikai jártasságára vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre
településünkön. A tapasztalat azt mutatja, hogy az idős emberek az információhoz való jutása
többnyire a helyi újságban megjelentekre, illetve a helyi TV-ben elhangzottakra korlátozódik
6.4. Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok

Év
2014
2015
2016
2017
2018

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
A nyilvános/települési
Muzeális
A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek intézmények
könyvtárak száma
száma (leltári állomány)
száma
(TS 3801)
(TS 3901)
(TS 4001)
2
103978
n.a.
2
105146
n.a.
2
106501
n.a.
2
108512
n.a.
2
111331
n.a.

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)
1
2
1
1
1

Forrás: TEIR

A Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub 1976-ban alakult, a Vasutas Nyugdíjas Klubok
Országos Szövetségének Tagszervezete. A Klubnak a VOKE József Attila Művelődési
Központ ad otthont.
A klubnak tagja lehet alanyi jogon az a dunakeszi lakos, aki megfizeti az éves klubtagsági díjat,
és elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban leírtakat, szabályokat.
A Klubot 12 fős vezetőség irányítja osztott felelősséggel, de a delegált feladatkörben önállóan.
Jelenlegi létszám 353 fő, 60 évestől 97 éves korig szóródik.
A klubtagság létszáma:
60-69 éves korú: 33 %70-79 éves korú: 49 %
80-97 éves korú: 18%
A létszám 77%-a nő, 23%- férfi. Házasságban, párkapcsolatban 55 pár él.
A Klub a Dunakeszin élő nyugdíjasok által önkéntesen létrehozott, pártoktól független, és
pártpolitikától mentes, nonprofit, civil szervezet. A klub a tagság életkorához igazodó pihenés,
a felfrissülés, a szórakozás, a tartalmas és hasznos időtöltés, a kapcsolatteremtés, a klubtagok
nyugalmának, kikapcsolódásának, a hagyományok ápolásának a helyszíne és színtere.
A klub céljai:
- Egy olyan nyugdíjas közösség létrehozása, ahol mindenki jól és egyenlőnek érzi magát korra,
nemre, származásra, képzettségre, végzettségre, világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül,
és kölcsönösen segíti, segítheti egymást,
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- A város hagyományait érintő kulturális, sport, és szabadidős rendezvények szervezésében,
lebonyolításában való részvétel, a meglévő emlékeket megidéző hagyományok ápolása és
felelevenítése, a Dunakeszi város emlékeit, hagyományait megörökítő műemlékek ápolása,
annak védelmében történő közreműködés.
- Az itt élő nyugdíjasok családias környezetben (körben) érezzék magukat, pótolják a
magányosok számára a családot, a társat. Annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy közösen
fedezhessék fel hazánk szépségeit, kultúráját, és a múzeumok rejtett kincseit. Közösen
szórakozzanak, és egymáshoz alkalmazkodva odafigyeljenek minden klubtagunkra. A tudás
megosztás, cselekvésre ösztönzés. Közösség építés technikai, és érzelmi eszközeivel a magány,
elhagyatottság életérzésének csökkentése.
- A különböző érdeklődési körű klubtagok egymásra találása, amatőr kulturális csoportok
alapításával a nemzetiségi hagyományok őrzése, népszerűsítése Dunakeszi kulturális életének
aktív résztvevőjeként. A népi hagyományok és a nemzeti kultúra ápolása.
- A szabadidő hasznos eltöltése érdekében a tagok, és az érdeklődők számára honismereti,
egészségmegőrző, kulturális programok, kirándulások szervezése.
- Az időszerű és aktuális művelődési, tudományos, és ismeretterjesztő információk hatékony
közvetítésének segítése, fórumok szervezése.
- Kulturális és szabadidős rendezvények megszervezése, megrendezése, amatőr előadóművészeti tevékenységet végző csoportok számára bemutatkozási lehetőség biztosítása.
- Gyermek és ifjúságvédelem témakörében ismeretterjesztő, és megelőző programok
szervezése.
- A Dunakeszin élő idősek, és a nyugdíjasok, és a térségi nyugdíjas klubok együttműködésének
erősítése.
- Az idős, beteg, rászoruló klubtagjaink látogatása, segítése, támogatása.
- Hozzájárul a nyugdíjasok és idősek (szép korúak) gazdag, tartalmas, hasznos közösségi
életének megőrzéséhez, formálásához úgy, hogy ezek az értékek a jelenkor részévé is váljanak.
A klub civil feladatainak végrehajtása során:
- összehangolja tagjainak a közös célok érdekében végzett közösségi munkáját,
- tervezi és szervezi a klub rendezvényeit,
- a rendelkezésre álló eszközökkel segíti a klub céljaival egyetértő személyek, szervezetek,
társklubok tevékenységét,
- véleményt nyilvánít a közélet irányába a klub céljait, az idős, és szép korú emberek közösségét
érintő helyi, kistérségi vagy országos jelentőségű, és alapvető fontosságú kérdéseiben
- feladatainak ellátásához, és a célok teljesülésének érdekében klubcsoportokat, művészeti
közösségeket hozhat létre, működtethet,
- a közgyűlés által javasolt együttműködési elképzelés elősegítése, megvalósítása,
- a közgyűlés által javasolt és képviselt kulturális, szociális, környezet, és természetvédelmi
ismeretek terjesztése, e célú rendezvények lebonyolításának elősegítése,
- kulturális, és szociális célzatú tevékenység tervezése, a végrehajtás segítése,
- ismeretszerzés, és ismeretterjesztés célzatú klub rendezvények tervezése, végrehajtása.
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6.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

Beazonosított problémák
Generációk közötti szakadék
Elmagányosodás és a demencia veszélye
Gyakran válnak bűncselekmény áldozatává
Az egészségi állapot romlása

Fejlesztési lehetőségek
Fiatalabb generációhoz tartozók bevonása
időseket célzó programokba
Szociális és művelődési programok,
képzések, foglalkozások támogatása
Bűnmegelőzési
ismeretek
bővítése,
tanácsadások szervezése
Egészségmegőrzési
tanácsadás,
szűrőprogramok lehetőségének biztosítása

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. tv. szerint fogyatékos személy „az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan
érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek
bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal
kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy
gátolja;”.

7.1. A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága, (pl. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)

Kifejezetten védett, támogatott munkahely nincs településünkön.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

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

2014
2015
2016
2017
2018
Forrás: TeIR, KSH Tstar

363
341
316
296
281

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

Összesen

436
442
406
396
366

799
783
722
692
647
107
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b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A rendelkezésünkre álló információk alapján településünkön fogyatékos személyt hátrányos
megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem ért.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

A Dunakeszin működő ÉletFa Rehabilitációs Intézmény és a rehabilitációs célú lakóotthonok
egyházi fenntartású, szolgáltatásait az országra bármely részéről igénybe lehet venni.
Életfa Rehabilitációs Intézet 2018. január elsejétől az intézmény a Magyarországi Evangélikus
Egyház fenntartásában lévő Evangélikus Papnék Johannita Szeretetotthon telephelyeiként
került a szolgáltatói nyilvántartásba. 2018. április 20.-tól az intézmény neve Sztehlo Gábor
Evangélikus Szeretetszolgálatra változott. A Szeretetszolgálat tevékenysége folyamatosan
bővült. 2019. június elsejétől a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon, és a Fébé
Evangélikus Szeretetszolgálat, az integrációt követően meghatározó evangélikus szolgáltató
lett Közép-Magyarországon.
Az intézmény 1979-ben nyitotta meg kapuit. Szakmai vélemények alapján készült tervek
alapján épült értelmileg akadályozott felnőtt személyek bentlakásos ellátására,
foglalkoztatására, ÉFOSZFI néven. 1993.-tól a szociális törvény hatályba lépését követően
rehabilitációs intézménnyé alakult az intézmény. A neve: ÉFRI-re változott. A kezdeti 200 fő
elhelyezési létszámot folyamatosan csökkentették. A rehabilitációs tevékenység
megvalósítására, rendelkezésre állnak a kulturált lakhatáshoz, képesség – és
személyiségfejlesztéshez, munkavégzéshez, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez, sportoláshoz
szükséges feltételek (foglalkoztató helyiségek, csoport -, és terápiás szobák, kreatív műhely,
kondi terem, nagy tornaterem színpaddal, könyvtár, emeletenként közösségi helyiségek,
sportpályák az udvaron).
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A két lakóotthon 1990, illetve 1994 óta, az intézmény területén épült lakóotthon 2003 óta
működik. A lakóotthonok férőhelyszáma 4x8 fő.
A négyemeletes bentlakásos intézmény engedélyezett férőhelyszáma: 100 fő.
A szakmai program rövid bemutatása
A komplex rehabilitációs program a szakmai csoportok együttes összehangolt tevékenységén
keresztül realizálódik. Amennyiben az ellátottak életkora, iskolázottsága, képességei lehetővé
teszik, szakképző intézménybe járásuk biztosított partner intézményeken keresztül, tanulásukat
szükség esetén korrepetálással is segítik, annak érdekében, hogy szakképzettként,
megnövekedett esélyekkel indulhassanak a nyílt munkaerőpiacon.
Képességfejlesztés, mentálhigiénés tevékenység
A fejlesztőközpont fejlesztőpedagógusai munkálkodnak az egyéni fejlesztési tervben
megfogalmazott rövid és hosszú távú képességfejlesztési célok megvalósításán: a mennyiségi
ismeretek, különös tekintettel a pénzkezelés, a kommunikációs- kultúrtechnikai-, alapvető
számítástechnikai-, és háztartási ismeretek valamint az egészséges életmód elsajátítása terén.
Szervesen kapcsolódnak ehhez a szociális és mentálhigiénés munkatársak és pszichológus által
vezetett önismereti kiscsoportok, ahol pszichodramatikus technikák alkalmazásával az
önismeretet, önérvényesítést, reális önértékelést, probléma megoldást, konfliktuskezelést
fejlesztik, továbbá segítséget kapnak a lakók magatartási problémáik, káros szokásaik
szenvedélyeik leküzdéséhez.
Fontos szempont a felnőtt, önrendelkező életmód kialakítása, a harmonikus baráti és
párkapcsolatok támogatása, érzelmi labilitás-, az intézeti életformát esetenként kísérő
hospitalizáció esetén érzelmi támasz nyújtása.
Lényeges feladat az önvédelmi felvilágosítás veszélyeztetettségük, kiszolgáltatottságuk
csökkentése érdekében, amelyet az ellátottak speciális program keretében sajátítanak el.
A foglalkoztatás
-

-

-

A lakók foglalkoztatása a már meglévő adottságaik, illetve a munkavégző
képességeik fejlesztésének feladatai által determináltak.
Az idősödő, fáradékony lakók számára a szocioterápiás foglalkoztatási forma a
legmegfelelőbb.
A jól foglalkoztatható ellátottak akkreditált, védett munkahelyen illetve fejlesztő
foglalkoztatásban vesznek részt partnerszervezetekkel való együttműködés
keretében.
A támogatott foglalkoztatás mentorokkal, illetve a Jobwards (a nyílt
munkaerőpiacon történő munkavállalás „elméleti megalapozása.”) alkalmazásával
történik.
A jó képességű lakók a nyílt munkaerőpiacon dolgoznak.
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A gondozási és egészségügyi csoport felelőssége, hogy a lakók személyiségi jogainak,
méltóságának, autonómiájának tiszteletben tartása mellett, egyéni szükségleteiket, igényeiket
figyelembe véve biztosítsa a védelmet, biztonságot nyújtó lakókörnyezetet, egészséges
életkörülményeket napi életvitelük során a tapintatos kísérést.
Az egészségügyi rehabilitáció értelmi sérült lakók esetében nem bír olyan relevanciával, mint
az érzékszervi vagy mozgássérültek esetében, de mint minden ember számára a testi-lelki jóllét
és aktivitás megtartásához folyamatos egészségvédelemre van szükség.
Az egészségügyi munkatársaink megkülönböztetett figyelmet fordítanak a prevencióra, ennek
érdekében rendszeres szűrővizsgálatokat szerveznek (belgyógyászati, hallás, látás, ér, tüdő, bőr,
csontritkulás) és felvilágosító- tájékoztató beszélgetéseket kezdeményeznek.
A rehabilitáció
Egy korábbi országos felmérés alapján elmondható, hogy az intézmény élen jár az értelmi sérült
személyek rehabilitálásában.
Az intézet komplex rehabilitációt nyújt megvalósításának módja, megvalósulásának
kimenetele, lehetősége, az egyének vonatkozásában többféle.
Az általános iskolai tanulmányait befejező, még tanulási rutinnal és kedvvel rendelkező,
intézménybe felvett fiatal számára az első időben a képzési lehetőségre fókuszálnak. Tanulását
mentora kíséri figyelemmel, közben önállósodását támogatva életviteli ismereteit, szokásait
személyiségét összehangolt munkával lassan alakítgatják. Tekintettel az iskolai kötöttségekre,
ebben az időszakban nagy szerepe főleg a szabadidős elfoglaltságokban rejlő lehetőségeknek
van.
A tanulmányok sikeres befejezését követő években a munkába állítás a fő feladat, a
munkavállalási képességek egyidejű kialakításával.
A munkatapasztalat, munkahelyi gyakorlat megszerzésével, majd a munkahely megtartásával
párhuzamosan tervezik és készítik elő a megfelelő lakhatást, amelyben meghatározó szerepet
játszhat a befogadó család, vagy a lakók egyéb személyes kapcsolatai, vagyoni helyzete, az
esetlegesen még igényelhető életkezdési támogatás, nagyon fontos további tényező /ha van/
párkapcsolata.
Optimális esetben, ha a megfelelő lakhatási körülmények adottak, úgy megkezdődik a családi
reintegráció, és az utógondozás előkészítése.
Amennyiben az ellátott sem befogadó családi háttérrel, sem megfelelő financiális feltételekkel
nem rendelkezik, a lakóotthoni ellátás lehet a lakhatás megoldásának legbiztonságosabb és
legtöbb esetben egyetlen módja.
A lakóotthonokban élők teljes autonómiát élveznek a maguk által felállított együttélési
szabályok betartása mellett. Azok a legjobb képességű lakók kerülhetnek ide, akik eljutottak az
önállóság olyan fokára, ahol már elégséges a háttérből történő minimális támogatás, képesek a
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körülményeket mérlegelve döntéseket hozni és azokért felelősséget vállalni, valamint kitartó
munkavégzéssel finanszírozni a megélhetési költségeket. Képesek a rendelkezésükre bocsátott
havi megélhetési összeget-esetenként kevés segítséggel-teljes hónapra beosztani.
Ezekben a lakóotthonokban jelenleg legmagasabb szinten valósul meg a rehabilitált életforma,
leszámítva a tényleges, intézetet elhagyó rehabilitációt.
Az intézet területén lévő lakóotthonokban az önmagukat ellátó, de szociális segítő jelenlétére,
irányítására szoruló személyek élnek. Itt megfelel a középsúlyosnak minősülő értelmi
akadályozottság, amennyiben megfelelő szintű szocializáltsággal társul.
Együttműködés, kapcsolatok, módszertani tevékenység
-

-

-

-

Az intézmény igen kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik az értelmi
akadályozottsággal élő személyeket ellátó szociális intézetek tekintetében,
rehabilitációs és ápoló-gondozó intézményekkel egyaránt.
Művészeti csoportjai, sportolói fesztiválokon, kulturális- és sportrendezvényeken,
találkoznak egymással, ami sokszor kiindulása kezdődő barátságoknak.
Ugyancsak az ismerkedés, együttes tevékenység, szórakozás ideális színhelyei az
alkotótáborok, a nyári üdülések.
Az Intézmény tudatosan törekszik a kistérség általános- és középiskolás tanulóit
kicsit közelebb hozni a sérültekhez.
Az ELTE BGGYFK, a Wesley János Lelkészképző Főiskola, a Vitéz János Főiskola
Apor Vilmos Katolikus Főiskola a Waldorf Iskola Radnóti Miklós Gimnázium és
más képző intézmények hallgatói számára gyakorlóterep biztosításával segítik a
szociális érzékenyítést, ill. az elmélet gyakorlati alkalmazását.
Az Intézmény aktívan bekapcsolódik a Kézenfogva Alapítvány, a Salva Víta, az
Autisták Szövetsége, a Down egyesület módszertani munkájába, projektjeibe,
képzéseibe.
Az Intézet kapcsolatot tart a térség szociális szolgáltatóival /Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ, Pest Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi tagintézménye, Támogató Szolgálat, Korai
Fejlesztő Alapítvány, Vöröskereszt.

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban
részesülő fogyatékos
Egyházi fenntartású
Civil fenntartású
Év
személyek száma (TS
intézményben
intézményben
5001)
n.a.
n.a.
2014
10
n.a.
n.a.
2015
10
n.a.
n.a.
2016
11
n.a.
n.a.
2017
11
n.a.
n.a.
2018
12
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók
segítségével
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Nappali ellátásban részesülők (fő)
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7.2. Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékos személyek az önkormányzatnál, civil szervezeteknél, a Polgármesteri Hivatalban
és a Járási Hivatalban megfelelő információhoz jutnak a jogszabály szerint adható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról.
Más célcsoportok által igénybe vehető juttatásokon felül adható támogatások:
- fogyatékossági támogatás
- rokkantsági ellátások
- parkolási igazolvány
Szociális alapszolgáltatásként biztosított az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali ellátása

7.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

Az akadálymentesítés célja, hogy a fogyatékkal élő személyek számára a lehető legszélesebb
körben lehetővé tegyük a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az akadálymentes közlekedés
az esélyegyenlőség és a társadalmi szolidaritás nélkülözhetetlen eleme, mind Magyarország,
mind az Európai Unió fontos célkitűzésnek tekinti.
Dunakeszin a közintézmények (ezen belül a szociális intézmények) zömmel akadálymentesen
megközelíthetőek.
A fogyatékkal élő emberek biztonságos közlekedésének elősegítése érdekében a belterületi,
önkormányzati kezelésben lévő utak gyalogátkelőhelyeinek akadálymentessé tétele megtörtént.
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató
épületek akadálymentesítettsége
Az önkormányzat részéről a szociális és egészségügyi intézményeken kívül a kulturális és sport
intézmények akadálymentessé tétele is folyamatos, kiemelt feladat.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok akadálymentesítettségére az a) pontban
rögzítettek az irányadók, további munkahelyek akadálymentességével kapcsolatban részletes
információkkal nem rendelkezünk.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A közösségi közlekedésben és valamennyi parkolóban biztosított a mozgáskorlátozott parkolók
kialakítása
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A fogyatékos személyek nappali ellátása 2020. április elsejétől ellátási szerződés keretében a
Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálathoz került. A szerződők, Dunakeszi Város
Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház.
A szolgáltatást 2020 áprilisáig a Dunakeszi-SZTK Egészségügyi és Szociális Közhasznú
Nonprofit Kft (továbbiakban Nonprofit Kft.) ellátási szerződés alapján látta el.
A fogyatékos személyek nappali ellátásának célja, feladata, hogy gondozottjai számára
megfelelő érzelmi biztonságot nyújtó légkört teremtsen a gondozást végzők összehangolt
szakszerű munkáján keresztül. Ehhez elengedhetetlen, hogy a gondozók személyisége
megfeleljen azon szakmai elvárásoknak, amelyeket a segítő hivatás megkövetel.
Az ellátás célja azon családok általános (anyagi, egzisztenciális, pszichés) nehézségeinek
enyhítése, amelyekben különböző súlyosságú, eltérő jellegű mássága - többnyire valamilyen
fogyatékosságban – jelenik meg, melynek mindennapi megélése a család egységét,
életképességét, a családtagok kilátásait jelentősen befolyásolja, esetenként veszélybe
sodorhatja.
Az ellátás célja és egyben feladata is továbbá, hogy magasszínvonalú értékes szakmai tartalmú
tevékenységeken keresztül a sérült fiatalok vagy felnőttek készségeit, képességeit megőrizzék,
új képességeket tanítsanak és elősegítsék a harmonikus személyiségfejlődésüket.
A nappali ellátás a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy
önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, egyéni képességeik
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szinten tartására, esetleges fejlesztésére, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik
kielégítésére.
Az ellátást igénybe vevők részére
- szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító
szolgáltatást nyújtanak,
- igényeiknek megfelelő közösségi programot szerveznek
- helyet biztosítanak a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak
- igény esetén segítséget nyújtanak hivatalos ügyek intézésében
A szolgáltatás által biztosított programokon foglalkozásokon való részvétel önkéntes az ellátást
igénybe vevő részére az általa kedvelt, érdeklődésének, képességének legmegfelelőbb
foglalkoztatási formát biztosítják. Fontos feladat, hogy az ellátást igénybe vevőket ösztönözze,
bátorítsa a foglalkozásokon való részvételre.
Az intézmény a város kertvárosi övezetében található, az épület felújított, teljes körű
akadálymentesítése megtörtént. Tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető,
parkolási lehetőség az intézmény előtt korlátozott számban biztosított. Az épület kerekesszék
méretéhez megfelelő ajtószélességgel rendelkezik, a küszöbnélküliség az egész épületben
megvalósult, mozgáskorlátozottak számára külön vizesblokk került kialakításra.
A szolgáltatás iránti igény az utóbbi időszakban emelkedő tendenciát mutat. 2019. évben az
ellátottak száma nem változott, de az ellátottak szívesebben és többször vették igénybe a
szolgáltatást.
2019. évben az ellátást 1 fő Dawn kórós, 2 fő Autista, 4 fő középsúlyos értelmi fogyatékos és
5 fő halmozottan sérült vette igénybe.

Ellátottak létszáma életkor szerint
8%
33%

40-49 éves
30-39 éves
20-29 éves

59%
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Ellátottak létszáma nemek szerint

50%

50%

Nő
Férfi

Ellátotti napok száma
192

199

201

193
166

182

172

190

193
170

166

135

Ellátotti napok száma

Napi átlagos ellátotti létszám
8,73

9,95

9,65

8,3

8,27

9,05

8,74

7,9

9,05

8,77

8,95
6,75

Napi átlagos ellátotti létszám
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Nem csak a nappali ellátást igénybe vevők számára jelent nehézséget a közlekedés. A közelben
még működő támogató szolgálatok túlterheltek, érthető módon elsődlegesen a
tankötelezettséget teljesítő 16 évet be nem töltött fiatalok oktatási intézménybe történő
eljuttatása a prioritás. Igy az ellátottak 2018 ősze óta kizárólag szülői/hozzátartozói segítséggel
tudják a nappali ellátást látogatni.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Erre vonatkozóan információkkal nem rendelkezünk.

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

Beazonosított problémák

Fejlesztési lehetőségek

A városi sport és kulturális rendezvényeken
való kiemelt részvétel biztosítása
Akadálymentesített környezet hiánya, nem Akadálymentesítés, azok színvonalának
megfelelő minősége
növelése
Fogyatékosok
nappali
ellátásának
Program és tevékenység hiánya
színvonalas biztosítása
Társadalomtól való elszigetelődés

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit
szereplők társadalmi felelősségvállalása
A képviselő testület, a civil szervezetek és a lakosság kapcsolata jó. A város intézményei
igyekeznek munkájukkal elősegíteni a társadalmi esélyegyenlőséget. Színes programokat
szerveznek, amelyre igyekeznek bevonni a lakosságot. A helyi civil szervezetek kapcsolata a
környező települések hasonló szervezeteivel jónak mondható, gyakran szerveznek közös
rendezvényeket.
Az önkormányzat a költségvetésében minden évben tervez különböző összegeket a
civilszervezetek támogatására.
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VOKE József Attila Művelődési Központ
Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület
Dunakeszi Városi Vegyeskar
Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesület
Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészetpártoló Családsegítő alapítvány
Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete
Dunakeszi Művészetéért Alapítvány
Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány
Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány
Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány
A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány
Zöld Iskola Alapítvány
Dunakeszi Óvodásaiért Alapítvány
Dunakeszi Civilek Baráti Köre
Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület
Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub
Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete
Dunakeszi Teátrum (Duna Színház Nonprofit Kulturális Kft.)
Otthon Segítünk Alapítvány
Dunakeszi-Gyártelep Egyházközség
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Harmonia Sacra
Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség
Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány
Szent Imre Egyházközség
Dunakeszi Református Egyházközség
Görögkatolikus Egyházközség
Dunakeszi Evangélikus Egyházközség
Diáksport támogatások
Gyógytestnevelés, gyógyúszás
Városi Sportegyesület Dunakeszi
Alagi Diák Sakk Klub
Életfa KSE
Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub
Gyémánt Lótusz SE
Bujutsu Kai
SVSE Kempo Klub
Capuera
Dunakeszi Pom-pon Csoport
Dunakeszi Kiscicák Kosárlabda
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Sportgimnasztika
Judo ANC Felkelő nap SE
Taekwando Fanatics
Sárkányhajó Klub
Futakeszi

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselőtestülete, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az állami és önkormányzati intézmények, egyházak,
civil szervezetek, a település lakossága véleményezés, esetleges módosító javaslatok megtétele
céljából tanulmányozhatja. Helyi Esélyegyenlőségi Program megismerhető a Polgármesteri
Hivatal esélyegyenlőségi referensénél, ill. a helyben szokásos módon.
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános képviselő-testületi ülésen
tárgyalja és fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

10. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
10.1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

Mélyszegénységben
élők/romák

Gyermekek

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
aktív korú munkanélküliek
számának folyamatos megléte
A
lakossági
hitelek
visszafizetésének elmaradása
Folyamatos
az
igény
élelmiszersegélyre,
ruházati
adományra
Folyamatos igény a bölcsődei
férőhelyekre

fejlesztési
meghatározása
rövid címmel

lehetőségek

közmunkaprogram fenntartása,
munkavállalási tanácsadás
Életvezetési tanácsadás bővítése
Jótékonysági
tevékenység
támogatása, koordinálása
Szolgáltatás
színvonalának
folyamatos fejlesztése, bölcsőde
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Óvodai férőhelyek hiánya
14-18
éves
korosztály
létszámának
megnövekedése
miatt kevés a középfokú oktatási
intézmény
Ifjúság
körében
meglévő
agresszió,
alkohol,
drog
probléma
A
gyermekek
szünidei
elhelyezésének problémája
Kisgyermekes
elszeparálódása
aktív részétől

a

anyák
társadalom

Családon
belüli
erőszak
jelenlétének növekedése
A gyermekét egyedül nevelő
vagy több gyermeket nevelő
család esetében magasabb a
szegénység kockázata
A GYED-ről, GYES-ről való
visszatérés a munkaerő piacra
mérsékli
a
szegénység
kialakulásának kockázatát.
Generációk közötti szakadék
Elmagányosodás és a demencia
veszélye
Idősek
Gyakran válnak bűncselekmény
áldozatává
Az egészségi állapot romlása
Társadalomtól
elszigetelődés
Fogyatékkal élők

való

Akadálymentesített
környezet
hiánya, nem megfelelő minősége
Program és tevékenység hiánya

bővítése,
új
szolgáltatások
bevezetése
Óvodai férőhelyek bővítése
Középfokú oktatás bővítése,
gimnázium,
szakgimnázium
létesítése
Bűn
és
balesetmegelőzés,
prevenciós
programok
biztosítása
Szervezett szünidei programok
bővítése, táborok, sport és
közösségi programok szervezése
Baba-mama
klubok
működésének
támogatása,
szabadidős
programok
szervezése
Előadások
szervezése
szakemberek bevonásával
Szociális
és
gyermekjóléti
szolgáltatások,
ellátások
lehetőségeinek megismertetése.
Gyermekek napközbeni ellátását
biztosító
intézmények
folyamatos fejlesztése
Fiatalabb generációhoz tartozók
bevonása
időseket
célzó
programokba
Szociális
és
művelődési
programok,
képzések,
foglalkozások támogatása
Bűnmegelőzési
ismeretek
bővítése,
tanácsadások
szervezése
Egészségmegőrzési tanácsadás,
szűrőprogramok lehetőségének
biztosítása
A városi sport és kulturális
rendezvényeken való kiemelt
részvétel biztosítása
Akadálymentesítés,
azok
színvonalának növelése
Fogyatékosok
nappali
ellátásának
színvonalas
biztosítása
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10.2. Összegző táblázat
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Intézke Az intézkedés A
Az
A
célkitűzés Az intézkedés Az intézkedés Az intézkedés Az intézkedés Az intézkedés Az
dés
címe,
helyzetelemzé intézkedéssel összhangja
tartalma
felelőse
megvalósítás eredményessé megvalósítás intézkedés
sorszám megnevezése s
elérni kívánt egyéb stratégiai
ának
gét
mérő ához
eredményein
a
következtetése cél
dokumentumok
határideje
indikátor (ok) szükséges
ek
iben
feltárt
kal
erőforrások fenntartható
esélyegyenlősé
(humán,
sága
gi
probléma
pénzügyi,
megnevezése
technikai)
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1
Közfoglalkozt Az aktív korú Az elsődleges Gazdasági
Közmunkaprog Dunakeszi
2025. 12. 31. Tartós
Állami
Folyamatos,
atás
munkanélkülie munkaerőprogram
ram
Közüzemi
(szerda)
munkanélküli Költségvetés, hosszútávú
k
számának piacra történő
fenntartása,
Nonprofit Kft
ek számának pályázatok
folyamatos
integrálás
munkavállalási
csökkenése
megléte
tanácsadás
2
Lakáshitelek A
lakossági A lakossági Szolgáltatásterv Életvezetési
DÓHSZK
2025. 12. 31. Hiteltörlesztés Szakemberek Folyamatos
hitelek
hitelek
ezési koncepció tanácsadás
(szerda)
sel
visszafizetésén visszafizetése
bővítése
elmaradásban
ek elmaradása folyamatos
lévők
széles réteget legyen
számának
érint
csökkenése
3
Élelmiszer
Folyamatos az Rászorultak DÓHSZK
Kapcsolattartás DÓHSZK
2025. 12. 31. Kiosztások Pályázatok, Folyamatos
segély
igény
elérése,
beszámoló
az élelmiszer
(szerda)
gyakoriságána saját forrás
élelmiszer
megfelelő
bankkal,
k növelése
segélyre,
segítség
adományozókk
ruházati
és eljuttatása
al
egyéb
adományra

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1
Bölcsődei
Folyamatos és Minden
férőhely
növekvő igény igénylő
a
bölcsődei számára
férőhelyekre elérhető
legyen
bölcsődei
elhelyezés
2

3

4

5

Óvodai
férőhelyek

Gazdasági
program

a

Bölcsődei
Dunakeszi
férőhely
Polgármesteri
növelése,
Hivatal
szolgáltatás
Városüzemelte
színvonalának tési Osztály
fejlesztése. új
szolgáltatások
bevezetése
Óvodai
Dunakeszi
férőhelyek
Polgármesteri
számának
Hivatal
növelése,
Városüzemelte
szolgáltatás
tési Osztály
színvonalának
fejlesztése
Középfokú
Dunakeszi
oktatás
Polgármesteri
bővítése,
Hivatal
gimnázium,
Városüzemelte
szakgimnázium tési Osztály
létesítése

Folyamatos és Minden
Gazdasági
növekvő igény igénylő
program
az
óvodai számára
férőhelyek
helyben
iránt
elérhető
legyen
az
óvoda
Középiskola A 14-18 éves A korosztály Gazdasági
korosztály
számára
program
létszámának szélesebb
megnövekedés körben legyen
e miatt kevés a helyben
középfokú
elérhető
a
oktatási
középfokú
intézmény
oktatás
Bűnmegelőzés Az
ifjúság Tudatmódosít Szolgáltatásterv Prevenciós
Dunakeszi
körében
ó
szerek ezési koncepció programok
Rendőrkapitán
meglévő
használatától
biztosítása,
yság,
agresszió,
való
konfliktuskezel DÓHSZK
alkohol
és elrettentés,
és
drogprobléma prevenció,
konfliktuskez
elés
Szünidős
A gyermekek Gyermekek Szolgáltatásterv Szervezett
Dunakeszi
programok
szünidei
szünidei
ezési koncepció programok
Város
elhelyezése
napközbeni
bővítése,
Önkormányzat

2025. 12. 31. Férőhelyek
(szerda)
számának
növekedése

Pályázat,
Folyamatos,
saját forrás, hosszútávú
szakemberek

2025. 12. 31. Férőhelyek
(szerda)
számának
növekedése

Pályázat,
Folyamatos,
saját forrás, hosszútávú
óvoda
pedagógusok

2025. 12. 31. Középfokú Állami
(szerda)
oktatási
támogatás,
intézmények saját forrás
számának
növekedése

Folyamatos,
hosszútávú

2025. 12. 31. Tudatmódosít Pályázat,
Folyamatos,
(szerda)
ó
szerek saját forrás, hosszútávú
használatának szakemberek
csökkenése

2025. 12. 31. Szünidei
(szerda)
programok

Saját anyagi Folyamatos,
és
humán hosszútávú
erőforrás,
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nehézséget
jelent
szülőknek

felügyeletének
a kulturált
megszervezés
e

táborok, sport a,
civil
és
közösségi szervezetek
programok
szervezése

III. A nők esélyegyenlősége
1
Elmagányosod Kisgyermekes Az
anyák Szolgáltatásterv Baba-mama
DÓHSZK,
ás, bezártság anyák
kimozdítása ezési koncepció klubok
civil
elszeparálódás otthonukból, a
működésének szervezetek
a a társadalom magányérzet
támogatása,
aktív részétől kialakulásána
szabadidős
k megelőzése
programok
szervezése
2
Családon
Növekszik a Csökkenjen a Szolgáltatásterv Előadások
DÓHSZK,
belüli
családon belüli családon
ezési koncepció szervezése
jelzőrendszer
bántalmazás bántalmazások belüli
szakemberek
száma
bántalmazáso
bevonásával
k száma
3
Elszegényedés A gyermekét A
célzott Szolgáltatásterv Szociális
és DÓHSZK
elkerülése
egyedül nevelő támogatásokn ezési koncepció gyermekjóléti
vagy
több ak
szolgáltatások,
gyermeket
köszönhetően
ellátások
nevelő család csökkenjen a
lehetőségeinek
esetében
szegénység
megismertetése
magasabb az kockázata a
elszegényedés gyermeküket
kockázata
egyedül
nevelő vagy
több
gyermeket
nevelő
családok
esetében
4
Napközbeni A GYED-ről, A gyermekek Szolgáltatásterv Gyermekek
Dunakeszi
ellátás
GYES-ről való napközbeni ezési koncepció napközbeni
Város
visszatérés a ellátásának
ellátását

számának
növekedése

civil
szervezetek

2025. 12. 31. Magányérzet Saját humán Folyamatos
(szerda)
csökkenése erőforrás,
és
civil
hosszútávú
szervezetek

2025. 12. 31. A
családon Szakemberek Folyamatos
(szerda)
belüli
bántalmazáso
k
száma
csökken
2025. 12. 31. Az
Pályázatok Folyamatos,
(szerda)
elszegényedés
hosszútávú
elkerülése

2025. 12. 31. Női
Pályázat,
Folyamatos
(szerda)
munkavállaló szakemberek
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munkaerő
biztosításával
biztosító
Önkormányzat
k számának
piacra mérsékli javul a nők a
intézmények a, DÓHSZK
növekedése
a szegénység munkaerő
folyamatos
kialakulásának piaci
fejlesztése
kockázatát.
elhelyezkedés
Ehhez
ének esélye
szükséges
a
gyermekek
megfelelő
napközbeni
elhelyezése.
IV. Az idősek esélyegyenlősége
1
Generációk Növekszik a Csökkenjen a Szolgáltatásterv Fiatalabb
Civil
2025. 12. 31. A generációk Civil
Folyamatos,
közös
fiatal és idős generációk
ezési koncepció generációhoz szervezetek
(szerda)
között
szervezetek, hosszútávú
programja
generáció
közötti
tartozók
csökken
a önkéntesek
közötti
szakadék
bevonása
az
meglévő
szakadék
időseket célzó
szakadék
programokba
2
Magányosság Az
idős A szabadidős Szolgáltatásterv Szociális
és Dunakeszi
2025. 12. 31. Az
idősebb Szakemberek Folyamatos
korosztályban programok
ezési koncepció művelődési
Város
(szerda)
korosztály
, pályázatok
nő
az hozzájáruljana
programok,
Önkormányzat
számára
elmagányosod k az idősek
képzések,
a,
civil
szervezett
ás
és
a aktivitásának
foglalkozások szervezetek
programok
demencia
megőrzéséhez
szervezésének
való
veszélye
, kapcsolatok
támogatása
résztvevők
fenntartásához
számának
növekedése
3
Áldozattá
Az
idős Időseket ért Szolgáltatásterv Bűnmegelőzési Dunakeszi
2025. 12. 31. Csökken az Szakemberek Folyamatos
válás
korosztály
bűncselekmén ezési koncepció ismeretek
Rendőrkapitán (szerda)
időseket ért
gyakran válik yek számának
bővítése,
yság,
civil
bűncselekmén
bűncselekmén csökkentése
tanácsadások szervezetek
yek száma
y áldozatává
szervezése
4
Egészségi
Az
idősek Az egészségi Szolgáltatásterv Egészségmegőr Dunakeszi
2025. 12. 31. Az egészségi Pályázat,
Folyamatos
állapot
egészségi
állapot
ezési koncepció zési
Szakorvosi
(szerda)
állapot
egészségügyi
állapota rossz, romlásának
tanácsadások, Rendelőintézet,
romlásának szakemberek
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magas
a lassítása,
megbetegedés megelőzése
ek száma

szűrőprogramo civil
k
szervezetek
lehetőségének
biztosítás

mérséklése,
egészségmegő
rzés

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1
Elszigetelődés A fogyatékkal A
városi Szolgáltatásterv A városi sport, Dunakeszi
2025. 12. 31. A fogyatékkal Pályázatok
élők, illetve a eseményeken ezési koncepció kulturális
és Város
(szerda)
élők növekvő
családjuk
széles körben
egyéb
Önkormányzat
számban
elszigetelődése vegyenek
rendezvényeke a,
civil
vesznek részt
gyakran
részt
n való részvétel szervezetek
a
városi
tapasztalható fogyatékkal
lehetőségének
eseményeken
élők
és
biztosítása
családjuk
(akadálymentes
ség)
2
Akadálymente Nem
teljes Teljes
Szolgáltatásterv Hiányzó
Dunakeszi
2025. 12. 31. Akadályment Pályázatok
sítés
körű a város akadálymente ezési koncepció területek
Polgármesteri (szerda)
es város
intézményeine sítés
akadálymentesí Hivatal
k,
megvalósítása
tése, meglévő Városüzemelte
közterületeine
szolgáltatás
tési Osztály
k
színvonalának
akadálymentes
növelése
ítése
3
Programok
Kevés
a Több
Szolgáltatásterv Fogyatékkal Dunakeszi
2025. 12. 31. Magasabb
Pályázat
hiánya
fogyatékkal programlehető ezési koncepció élők
nappali Város
(szerda)
arányú
élők számára ség
a
ellátásának
Önkormányzat
részvétel
a
elérhető
fogyatékkal
színvonalas
a,
civil
nappali
program,
élők számára
biztosítása
szervezetek
ellátásban
napközbeni
elfoglaltság

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos,
hosszútávú
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10.3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Dunakeszi Város Önkormányzata a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá
értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a
programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős
Fórumot hozott létre.
Az Önkormányzat felkérte a Fórum résztvevőit, hogy partneri viszony során a helyi
esélyegyenlőségi program megvalósítását támogassák.
A HEP Fórum résztvevői megegyeztek, hogy a Fórum szükséges szerint ülésezik. A Fórum
üléseit megfelelően dokumentálja. Javaslatot tesz a HEP a megvalósulására készített beszámoló
elfogadására, átdolgozására, valamint szükség szerinti módosítására.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek.

Nyilvánosság
A nyilvánosság folyamatos biztosítására szükség szerint tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek
különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos
helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről az
esélyegyenlőségi referens felel.
Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
- Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
- Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
- Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- Felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat,
hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb
programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak
az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő
maradéktalan érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
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együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők
ismerjék a HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési
intézmények fenntartása és működtetése.)
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi
a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.

10.4. Elfogadás módja és dátuma
I. A Dunakeszi Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.
II. Ezt követően Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 148/2020. (IX.24.) számú
határozatával elfogadta.
Dunakeszi, 2020.09.25.

Aláírás

A Dunakeszi Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak
venni.
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