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Juhász Istvánné alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
megválasztott 18 fı képviselıbıl 14 fı jelen van, így a képviselı-testület  
 h a t á r o z a t k é p e s. 
 
Juhász Istvánné alpolgármester 
 
A meghívót 13-31/2006. számon kapták kézhez. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? Ki az, aki a meghívóban szereplı napirendi pontokkal egyetért? 
 
A képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendi pontokat 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet állapította meg: 
 

Napirendi pont 
 
1./ Elıterjesztés a Sz.-Sz.-B. Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási  
     Megállapodásának módosításra 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
2./ Elıterjesztés a Kormány által meghirdetett Szociális Földprogram címő pályázat   
     benyújtására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Elıterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Esélyegyenlıségi Programjának 
     elfogadására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 



1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Elıterjesztés a Sz.-Sz.-B. Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási  
     Megállapodásának módosításra 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Szóbeli kiegészítés nincs, kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Úgy ítéljük meg, hogy ez az elıterjesztés nem a mi ötletünk alapján fogalmazódott meg. Egy 
megkeresés alapján kell május 15-éig az önkormányzatoknak a módosítást jóváhagyni az 
érintett önkormányzatnak. Ez a határozat-tervezetben szereplı módosításokra vonatkozik.  
 
Tóth András 
 
Jegyzı úr említette, hogy megkeresés alapján került ez a testület elé. Szeretném kérni, hogy 
akkor igazodjunk az alapszabály szerkezetéhez. Tehát elıször a 7.1.7., és azt követıen a 7.2.1. 
pontjai sorrendiséget vegyük figyelembe. 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Ez nekünk is feltőnt, de egy minta alapján kellett ezt a határozat-tervezetet elkészíteni. 
 
Tóth András 
 
Formálisan annak a mintának az alapján kell elfogadnunk, amit a Bíróság elfogad.  
 
Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Ha nincs egyéb kérdés, észrevétel, vélemény a napirendi pont vitáját lezárom. Ez a 
javaslatom, hogy azzal a kikötéssel, ahogyan a Bíróság elfogadja, fogadjuk el. Ki az, aki 
elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet az elhangzottal együtt 14 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

70/2006. (V. 10.) számú 
 

h a t á r o z a t  a 
 

a Sz-Sz-B. Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (4400. 



Nyíregyháza, Hısök tere 5.) tagja hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társulás 2006. március 
hó 06. napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítsák: 
 

- a Társulási Megállapodás 7.2.1. pontjának második bekezdése helyébe az alábbiakat 
fogadja el: 

 
„ A Társulást az Elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 
hatóságok elıtt. 
A Társulás Elnökének a program célok megvalósításán kívül 50 millió forintot meghaladó, de 
250 millió forintot el nem érı bármilyen jogcímen történı kötelezettségvállalás esetén be kell 
szereznie a Társulás Pénzügyi Bizottságának jóváhagyását. 
A 250 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás vonatkozásában a Társulati Tanács 
jogosult döntést hozni.” 
 

- a Társulási Megállapodás 7.1.7. pontjának elsı bekezdése helyébe az alábbiakat 
fogadja el: 

 
„7.1.7. A Társulási Tanács határozatait általában 60%+1 szavazattöbbséggel hozza meg. A 
Társulási Tanács a jelenlévı képviselık által leadott szavazatok kétharmados szótöbbségével 
határoz a jelen szerzıdés 7.1.2. b.), d.), e.), f.), g.), h.), pontjának kérdésében.”    

 
 

       Határidı: folyamatos  
       Felelıs: polgármester 

 
2./ napirendi pont megtárgyalása 
 
2./ Elıterjesztés a Kormány által meghirdetett Szociális Földprogram címő pályázat   
     benyújtására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Megkérem, hogy a szóbeli kiegészítést Molnár Ágnes a pályázati referens tegye meg.  
 
Molnár Ágnes  
 
Ezek azok a termıterületek, amelyek ebben a programban vannak. Újfehértó területén 
találhatók, de a Magyar Állam tulajdonában vannak. Erre lehet pályázni az önkormányzatnak, 
hogy a saját tulajdonába kerüljön. A szociálisan rászorultaknak lehet erre tovább benyújtani 
az igényeket. Semmilyen más szolgáltatásra nem tarthatnak igényt, csak a területre. Ezek 
szórványterületek. Kb. 30 ha. A Szociális Bizottság által lesz az igények felmérése, 
odaítélése.  
 
Várady Béláné 
 
Milyen minıségőek ezek a földek, hol vannak ezek? 
 
 
Juhász Istvánné alpolgármester 



 
A helyrajzi számok alapján lehet ezeket megnézni. 
 
Papp Ferenc 
 
Azokról az állami tulajdonú földterületekrıl van szó, ezeket a területeket valószínőleg most 
használják, ezeket ki kell méretni, de innen tovább a mi feladatunk lesz ezeknek a 
területeknek a rendben tartása. Nem fogjuk tudni ezt kezelni. Meg kellene nézni a hrsz-eket, 
és a szomszédban lévı földtulajdonos részére kellene megajánlani, így lenne érdemes csak.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
Miért ezekre a területekre pályázunk, hiszen vannak nekünk más területünk is, pld. a 
Gazdaság területe? 
 
Molnár Ágnes 
 
Ezek állami tulajdonú területek, csak erre lehet a Szociális Földprogram keretében pályázni.  
 
Papp Lászlóné 
 
A rendelkezésre álló térkép szerint ezek a területek jól láthatóak, meg vannak jelölve, úgy 
gondolom, hogy ezzel komoly gondunk nem lehet. Ha ezzel a térképpel megnézik és látják, 
hogy melyik ez a terület, akkor nem lehet komoly gond. Ha most - ezeket a területeket 
használókat ha megkérdezik -, hogy mutassa a tulajdoni lapot, és hogy minek alapján 
használja, akkor azt minden további nélkül ott fogja hagyni azt a területet.  
 
Galambos János ügyrendi javaslat 
 
Egy pályázat benyújtásáról szól az elıterjesztés, mi már áttértünk a végrehajtásra, kérem, 
hogy térjünk vissza a napirendi pont témájához.  
 
Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Azt gondolom, hogy az elhangzottak a napirendhez tartoznak, ha valamilyen pályázatot be 
akarunk nyújtani, akkor tudnunk kell, hogy milyen feltételekkel.  
 
Balsa József 
 
Ha pályázatot akarunk benyújtani, csak akkor pályázhatunk, hogy tudjuk mire pályázunk. Sok 
szórványterület van, ezeket ismerem, ide nem érdemes ültetni. Ami java föld az már fel van 
fogva.  
 
Ricska Zsolt 
 
Mikorra kell beadni a pályázatot? Azért, mert rengeteg kérdés felmerült ezzel kapcsolatban, 
az illetékes bizottságoknak nem kellene ezt tárgyalni? Most nem biztos, hogy minden 
kérdésre megkapjuk a választ. Az elsı kérdés az, hogy beakarjuk-e adni ezt a pályázatot, nem. 
 
 



Molnár Ágnes 
 
A mai napon kell benyújtani a pályázatot.  
 
Tóth András 
 
Szeretném megismeri a pályázat szövegét, az a kérdésem, hogy van-e arra lehetıség, hogy 
tárgyalási szünetet kérjünk. Ezen túl minden egyes pályázatnál szeretném a pályázati anyag 
szövegét ismerni, amelyik benyújtásra kerül, e nélkül nem fogom támogatni. Ebbıl fog 
látszani, hogy hogyan fog megvalósulni. Ezért szeretném megismerni. Innentıl kezdve nem 
akarok „biankó” pályázatot támogatni. 
 
Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Az elıterjesztésben szociális földprogram és szervezeti és mőködési szabályzat szerepel, van 
egyáltalán programunk, és ehhez kiegészítésként van a szervezeti és mőködési szabályzat? 
 
Papp Ferenc 
 
Ezzel az önkormányzat csak nyőgöt vesz a nyakába. Ezt, ha megpályázzuk, a birtokunkba 
kerül, onnantól kezdve csak egy nyőgöt veszünk a nyakunkba. A birtokbavételtıl kezdve, ezt 
hasznosítani kell, parlagfő irtástól kezdve a gyomtalanításig minden a nyakunkba lesz adva.  
 
Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Ki az, aki azt a javaslatot, mely szerint tárgyalási szünetet tartsunk annak érdekében, hogy 
megtekintsük a pályázati anyagot – elfogadja? 
 
A képviselı-testület a javaslatot, mely szerint tárgyalási szüntet tartása szükséges, 9 
igenszavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással elfogadta. 
 
Juhász Istvánné  
 
5 perc tárgyalási szünetet rendelek el.  
 
Juhász Istvánné 
A tárgyalási szünetet követıen, javasolom, hogy döntsön a testület arról, hogy be akarjuk-e 
nyújtani ezt a pályázatot?  
 
Galambos János  
A törvény ismerete nélkül nem dönthetünk. A szünetben érdeklıdtem, hogy ez egy 15 évre 
szóló dolog. 15 évre elıre ennek ismeretében nem tartom korrektnek ezt elfogadni, vagy 
elvetni.  
 
Juhász Istvánné 
 
Az elıterjesztésben ezeknek szerepelnie kellene.  
 
 
Papp Lászlóné 



 
A Szociális Bizottság elnökétıl kérdezem, hogy azok, akik szociálisan rászorultak, azok közül 
az emberek közül lesznek-e akik igazán igénybe fogják ezt venni? 
 
Várady Béláné  
 
Akik itt állnak rendszeresen segélyért, nem igazán látom a késztetést bennük, hogy ezt 
igénybe vegyék. Ettıl függetlenül ne zárjuk ki az esélyt azoktól, akik igénybe szeretnék 
venni. Azért kérdeztem, hogy milyen a földminısége, mert ha jó minıségő, akkor egy 
szakember irányításával közösen megdolgoznák, akkor látok esélyt rá, hogy megéri. 
 
Tóth András 
 
Úgy látom, hogy az állam szabadulni akar ezektıl a területektıl. Hatékony Szociális 
Földprogramot, ha meg akarunk csinálni, akkor a meglévı, jelenleg hasznosításra kiadott 
területekbıl- is meg lehet oldani. Kijelölni, az érdeklıdıket fel lehet mérni, szakembereket 
kell kijelölni, és az egybefüggı területeket így meg lehet mővelni. Magam részérıl én nem 
javasolom ennek a programnak a benyújtását.  
 
Papp Ferenc 
 
Nem javasolom ennek a pályázatnak a benyújtását, mert azzal, hogy az önkormányzat 
tulajdonába kerülnek ezek a területek, onnantól kezdve csak nyőg lesz az önkormányzat 
nyakán.  
 
Nagy József 
 
Az önkormányzat földrészletet akkor kérhet, ha csatlakozik ehhez a pályázathoz. Ha nem lesz 
jelentkezı erre a pályázatra, akkor azokat a szórványterületek ott lesznek hagyva. De 
akármikor, kérhetünk állami földet. De ha most nem csatlakozunk, akkor 15 évre el fogjuk 
venni a lehetıséget attól, aki késıbb igénybe szeretné mégis venni ezeket a 
szórványterületeket.  
 
Molnár Ágnes 
 
Minden évben lehet csatlakozni.  
 
Székely József 
 
Az lenne a gyakorlati megoldás, azokat a területeket mind átkellene nézni, sok ember azóta 
kihalt, a szerzıdéseket meg kellene vizsgálni. A Hivatalban a Hatósági Osztályon ezek 
nyilván kell, hogy legyenek tartva. Korábban ezeket a területeket 2.000.-Ft-ért lehetett 
bérelni, ezeket a szerzıdéseket, ha a bérlı nem tartja rendbe, fel lehetne mondani, hiszen sok 
a fertızött terület. Ezt meg kellene vizsgálni, hogy hogyan lehetne ezt a gyakorlatban 
megoldani. 
 
 
 
 
Ricska Zsolt 



 
Egyenlıre még én nem tudom eldönteni, hogy ezt támogassam, kevés az információ. Nem 
tudom, hogy mik a kötelezettségeink, de nem tudom egyértelmően elvetni ezt a lehetıséget. 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs 
 
Itt a szociális feltételekben egy kicsit eltévedtünk. A feltétel, hogy az egyfıre esı jövedelem a 
minimálbért ne érje el. Itt akkora kör van, hogy akár a szórványterület melletti tulajdonosok is 
kérhetik ezeket a területeket. Biztos, hogy ezek szórványterületek, és az is biztos, hogy ha 
nem lesz rá jelentkezı akkor nekünk nagyon nagy feladatunk lesz ezzel, ezért csak azt 
javasolnánk, hogy az önkormányzat csak a nagyobb összefüggı területekre pályázzon.  
 
Galambos János 
 
Maximális mértékben elfogadom ezt a programot, de ez nincs kellıen elıkészítve. A másik 
az, hogy május második felébe leszünk a jövı héten. Ezt ebben az évben mezıgazdaságilag 
mővelhetıvé tenni nehéz. Ezt minden évben be lehet nyújtani, ezért az a javaslatom, hogy ezt 
most vegyük le a napirendrıl, és kérjük fel a jegyzı Urat, hogy ezeket a területeket tisztázva, - 
a mővelési ágát tisztázva- 2007-re készítsen elı egy ilyen pályázatot idıben, hogy ha 
valakinek igénye van rá, még meg tudja mővelni abban az évben.  
 
Tóth András 
 
Az a véleményem, hogy nincs vita abban közöttünk, hogy érdemes ezzel a szociális kérdéssel 
foglalkozni. Én is azt mondom, hogy teszteljük ezt. Tisztázzuk a feltételeket, erre alapozva 
akár meg is hirdethetjük a meglévı földekre, ha van rá igény, akkor ha nem tudjuk kielégíteni 
az igényeket, akkor lépjünk. Azt javasolom, hogy fogadjuk el az SZMSZ-t, ezzel 
foglalkozzunk, ezt ki lehet munkálni. Én csak úgy tudom elképzelni, hogy integráltan lehet 
megoldani. Így mőködnek a szociális programok máshol. Azt mondom, hogy a szociális 
programot ne vessük el. De nézzük meg, hogy van-e rá igény.  
 
Várady Béláné 
 
Ha nincs szakember irányítás, akkor ez nem mőködne. Ez a szociális határ, valóban nem 
mindig valós. Ezt valóban tesztelni kell, elı kell készíteni.  
 
Papp Lászlóné 
 
Egyszer, ha ezek a jövedelemhatárokat mi határozzuk meg, a jelenlegi használója is pályázhat 
erre a földre, és nyilván lesz tartva hogy kinek a használatában lesz.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
Ez egy megajánlott pályázat, most ki gondoskodik ezeknek a területeknek a rendbe tartásáról? 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Ezek az állami területek, az Államnak kellene gondoskodnia róla. Ez parlagon fekvı terület. 
Ezt kellene rendezni.  
 



Papp Ferenc 
 
Azt kell megérteni, hogy ha ezeket a területeket megkapjuk, onnantól kezdve ki kell menni, 
fel kell mérni a területeket, rendbe kell tartani. Nem csak betenni a dossziét a fiókba. Csak 
nyőgöt veszünk a nyakunkba.  
 
Puskás László 
 
Az a javaslatom, hogy haladjunk azon az úton, amit Tóth András képviselı úr javasol.  
 
Juhász Istvánné 
 
Lehet, hogy valóban a szükség lenne egy ilyen programra, de valóban errıl már lekéstünk 
ebben az évben, de még a 15 év alatt minden évben be lehet nyújtani a pályázatot, amellett az 
SZMSZ-t el lehetne fogadni akár. Valóban egy elıkészített anyag kellene, hogy ide kerüljön a 
testület elé.  
 
Szilágyi Antalné elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 13 fıre változott. 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs 
 
Az a javaslatom, hogy döntsön a testület arról, hogy be akarja-e adni a pályázatot vagy nem? 
Ha nem adja be, akkor hatalmazza fel a jegyzıt, hogy szeptember 30-áig készítsen a 
következı évre egy olyan szociális földprogramot, amely elsısorban az önkormányzati 
földterületekre vonatkozik, és egy olyan mőködési szabályt, amely tartalmazza a benyújtási 
határidıket, mekkora területet lehet igényelni, az eljárási rendeket, mivel lehetne ezt 
hasznosítani, és esetleg az önkormányzat – azon kívül, hogy odaadja – mivel tud még 
segíteni.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
A rendelkezı részben meg van határozva, hogy kik veszik igénybe.  
 
Galambos János 
 
Ha ezt a programot benyújtja az önkormányzat, és el is fogadják, ez érvényessé válik két 
hónapon belül, és XY pld. jön és kéri, hogy neki kell ez a föld, akkor az önkormányzat mit 
fog csinálni? Van-e értelme, hogy ez most ilyen elıkészület mellett benyújtásra kerüljön? 
 
Balsa József elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 12 fıre változott. 
 
Juhász Istvánné 
 
A napirendi pont vitáját lezárom. Elsı körben elıször szavazzunk arról, hogy beadjuk-e vagy 
nem? Ki az, aki támogatja a pályázat benyújtását? 
 
A képviselı-testület a pályázat benyújtását igen szavazat nélkül, 9 ellenszavazattal, 3 
tartózkodással nem fogadta el.  
 
Balsa József visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 13 fıre változott.  



 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Esélyegyenlıségi Programjának 
     elfogadására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Megkérem Jegyzı Urat, hogy ismertesse az elıterjesztést. 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Azért kellett behozni, mert a középiskola pályázatával kapcsolatban, hiánypótlásként 
megkaptuk, hogy ezt is be kell csatolni. Amit mi becsatoltunk az az iskola programja volt, de 
szükséges a város programja is. Ezért ezek után lesz az önkormányzatnak ilyen programja.  
 
Juhász Istvánné alpolgármester 
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elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezet 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Újfehértó Város Önkormányzata 
Esélyegyenlıségi Programja



Bevezetés 
  
A társadalmi egyenlıtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvetı 
jelentıségő. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettség - és 
képességbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének javítása csak a 
társadalmi szolidaritás megerısítésével, a társadalom megújuló képességének fejlesztésével 
és erıforrásainak bıvítésével érhetı el. 
  
Fontos, hogy minden állampolgár (a nık, a fogyatékos személyek, a roma emberek stb.) 
számára megteremtıdjön az esélyegyenlıség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és 
kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedési eszközök vonatkozásában, a szociális és 
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a kulturális és társadalmi 
élet, sport és szórakozási lehetıségek területén is. 
  
Az egyenlı bánásmódról és esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
a települési önkormányzatok számára megteremti annak a lehetıségét, hogy a Köztársasági 
Esélyegyenlıségi Programban meghatározott célokkal összhangban helyi esélyegyenlıségi 
programot fogadjon el. 
  
Újfehértó Város élve a törvény adta lehetıséggel a fent említett célok minél hatékonyabb 
megvalósításának érdekében megalkotja a településre vonatkozó helyi esélyegyenlıségi 
programját, mely tartalmazza az önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, 
megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk ütemezését. 
  

I. Általános helyzetkép 
   
Újfehértó a Közép-Nyírségben Nyíregyházától déli irányban mintegy 17 km távolságra 
található közel 14.000 fıs település. Szerepkörének megfelelı teljes közigazgatási, oktatási, 
egészségügyi, kulturális, sport intézményi ellátottsággal rendelkezik. 
 
Demográfiai adatok:  
  

Lakónépesség kor szerinti megoszlása (2004.  december 31.-i állapot szerint) 

Korcsoport Férfi (fı) százalék Nı (fı) százalék Összesen (fı) % 
0-3 306 4,6 328 4,7 634 4,6 
4-7 342 5,1 327 4,7 669 4,9 
8-14 757 11,3 732 10,5 1489 10,9 
15-18 407 6,0 409 5,8 816 6,0 
19-62 4211 63,0 4032 57,7 8243 60,2 
63 felett 676 10,0 1160 16,6 1836 13,4 
Összesen 6699 100,0 6988 100,0 13687 100,0 

Forrás: KSH 
 
Az adatok alapján elmondható, hogy a gyermekkorú lakosság (0-14 éves korig) az 
összlakosság több mint 20 %-át teszi ki, közülük is a legnagyobb a 8-14 évesek száma, közel 
1489 fı. A fiatalkorúak 15-18 évesek aránya csekélynek mondható (6 %), ha a lakosság 
egészét vizsgáljuk. A legnagyobb arányt, 60,2 %-ban a felnıtt korú lakosság (19-62 éves 
korig) teszi ki, míg a 63 év felettiek aránya a teljes lakossághoz képest kisebb. 
Az összlakosságon belül a nık és férfiak száma közel azonos arányt mutat, azonban ha a kor 



szerinti megoszlást vizsgáljuk a nık száma több a 0-3 évesek között és kiugróan magas a 63 
év feletti korcsoportban, a férfiak száma a felnıtt korú lakosság körében mutat nagyobb 
arányt. 
 
A fogyatékossággal élı népességre vonatkozóan kevés megbízható statisztikai adat áll 
rendelkezésre. A 2001-es népszámláláskor a fogyatékos személyek száma a megyében 
33.473 fı volt, ez a népesség kb. 6 %-a. Becslések szerint létszámuk ennek többszöröse 
lehet. 
  
A városban élı fogyatékos emberek létszámára és fogyatékosságuk mértékére statisztikai 
adat nem áll rendelkezésre. A civil szervezetek összesen 604 fı olyan személyt tart nyilván, 
akik valamilyen fogyatékossággal rendelkeznek. 
  
A veleszületett fogyatékossággal élı személyeken túl az egyes fogyatékossági csoportokban 
különbözı mértékben kell számolni a betegségbıl, balesetbıl szerzett fogyatékossággal 
rendelkezı személyekkel. 
  
A fogyatékos személyek demográfiai összetételére jellemzı, hogy közöttük jelentısebb 
számban vannak az idıskorúak, mivel nagy részük nem születésüktıl fogva sérült, hanem 
életkora elırehaladtával betegség vagy baleset következtében vált azzá. Az idıskori diabetes 
problémák miatt a látásfogyatékosok száma, a balesetek miatt pedig a mozgássérültek köre 
gyarapszik. 
  
Általánosan elmondható, hogy a fogyatékos személyek 11 %-a valamilyen speciális általános 
iskolában végezte tanulmányait. Városunkban a Kisegítı Iskolában 34 különleges 
bánásmódot igénylı tanulót tartanak nyilván, amely arányát tekintve az össz általános 
iskolások számának (1636 fı) 2 %-a. Az általános iskolánál magasabb fokú végzettséggel 
általában a mozgássérültek rendelkeznek, kisebb arányban a vakok és a hallássérültek. 
Megállapítható, hogy az iskolai végzettségük alacsonyabb, mint a népesség egészéé. Ez is 
hozzájárul ahhoz, hogy munkavállalási esélyeik rendkívül kedvezıtlenek.  
  
Reprezentatív felmérések, illetve becslések szerint a roma népesség száma Magyarországon 
mintegy 800 ezer - 1 millióra tehetı. A roma népesség az ország egész területén 
megtalálható, bár eloszlásuk nem egyenletes, arányuk 8-10 %-ra becsülhetı. A Kisebbségi 
Önkormányzatok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetségének becslése szerint a 
megyében a roma népesség aránya 12-13%. Városunkban élı magát roma identitású 
személynek vallók számára statisztikai adat nem áll rendelkezésünkre. 
  
Országos statisztikai adatok elemzése alapján elmondható, hogy munkaerıpiacról jelenleg 
csaknem teljesen kiszorultak. A roma lakosság 50 %-a munkanélküli, állandó állása csak 6%-
nak van. Rokkantsági nyugdíjat 20 % kap, 13 %-a GYES-en lévı.  
  
A roma népesség iskolai végzettsége rendkívül alacsony, többnyire általános iskolai és 
szakmunkás végzettséggel rendelkeznek. A megyében élı romák csaknem egytizede járt 
iskolába. Több, mint egynegyede járt ugyan iskolába, de csak 60%-uk fejezte be az általános 
iskolát. Egyetemet, vagy fıiskolát 0,2 %-a végzett. 
  
A roma fiatalok tanulási hajlandósága erısebb az idısebbeknél, fıként az általános iskolát 
szeretnék befejezni, illetve szakképzı iskolát vagy OKJ-s tanfolyamot végeznének el 
szívesen. Érettségit vagy felsıfokú végzettséget azonban csak 10 % alatti arányuk tervez 



megszerezni. 
 

II. Az eddig megvalósult tevékenységek, mőködı szociális, egészségügyi és oktatási, közmővelıdési 
intézményrendszer bemutatása 

 
  
Önkormányzatunk törekvése a város lakosainak igényeit kielégítı ellátórendszerek kiépítése, 
mőködtetése és azok fejlesztése. Célkitőzéseink az Európai Unió elveivel állnak összhangban 
és ennek megfelelıen felvállaltuk a fogyatékkal élık esélyegyenlıségének biztosítását.   
  
 II.1. Szociális ellátórendszer 
 
II.1.1. Újfehértó Város Önkormányzata Szállást Biztosító Idısek Klubja 
  
Önkormányzatunk ezen intézmény mőködési keretében tesz eleget az alábbi, a módosított 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénybıl eredı szociális 
alapszolgáltatás és személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások 
nyújtásának, így: 

- a szociális alapszolgáltatás körében: étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató 
szolgáltatás 

- személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások: átmeneti elhelyezést 
nyújtó idıskorúak gondozóháza mőködtetése. 

 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezésrıl gondoskodik az intézmény, akik az önmaguknak, illetve önmaguk és ellátottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani, különösen 

- koruk, 
- egészségi állapotuk, 
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
- szenvedélybetegségük, vagy 
- hajléktalanságuk miatt. 

  
A fenti hivatkozású törvény értelmében a házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: 

- azokról az idıskorú személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erıbıl 
nem képesek és róluk nem gondoskodnak, 

- azokról a pszichiátriai betegekrıl, fogyatékos személyekrıl, valamint 
szenvedélybetegekrıl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos 
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására 
képesek, 

- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekrıl, akik ezt az ellátási 
formát igénylik, 

- azokról a személyekrıl, akik a rehabilitációt követıen a saját lakókörnyezetükbe 
történı visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük 
fenntartásához. 

 
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvetı gondozási, ápolási feladatok 
elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 
körülményeinek megtartásában való közremőködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelızésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 
 



A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történı ellátása, 
elsısorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 
önállóságának megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 
 
A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelıen különösen: 

- az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz 
való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat 
mőködtetése), 

- az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelı 
egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztı tevékenységhez való 
hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, 

- információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követıen a társadalmi 
beilleszkedést segítı szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, 

- a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetıségének biztosítása, 
- segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi 

kapcsolatainak erısítéséhez speciális, önsegítı csoportokban való részvételükhöz, 
- egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek 

speciális szükségleteihez igazodóan, 
- segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, 

valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidıs kapcsolatokban való 
egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, 

- a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítı szolgáltatások 
elérhetıségének, igénybevételének elısegítése. 

 
A személyes gondozás keretébe tartozó szakosított ellátások keretében mőködik az 
Idıskorúak Gondozóháza. A törvény értelmében az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 
– a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása kivételével – ideiglenes jelleggel 
legfeljebb egyévi idıtartamra teljes körő ellátást biztosítanak. 
Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlı esetben az intézmény orvosa 
szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. 
Az idısek gondozóházába azok az idıskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg 
személyek vehetık fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban 
idılegesen nem képesek gondoskodni. 
 
A gondozottak elhelyezése 4 hálószobában történik, melyhez ebédlı, elıtér, melegítı 
konyha, 2 fürdıszoba, 3 WC, betegszoba, orvosi szoba és iroda tartozik. Az intézmény 17 fı 
részére nyújt bentlakásos elhelyezést, szükség szerinti ápolást, gondozást. 
  
II.2. Egyházi, civil szervezetek  
 
Újfehértó Város területén két olyan nagyobb civil szervezet mőködik, amelyek a 
mozgássérültek, fogyatékossággal élık életvitelének segítését szolgálják. A 
Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének Újfehértói Helyi 
Csoportja közel 500 fı mozgáskorlátozott személyt tart nyilván, még az ÉFOÉSZ Újfehértói 
Csoportjánál 120 fıre tehetı a fogyatékkal élık számának nyilvántartása. Az ÉFOÉSZ 
támogató szolgáltatást mőködtet Újfehértó és Érpatak területén  
Ezen szervezetek munkáját az Önkormányzat pályázatok útján igényelhetı támogatások 
nyújtásával segíti.  
A fent említett civil szervezetek mellett az Egyházközségek és egyéb szervezetek, 



egyesületek is részt vállalnak a hátrányos helyzető csoportok segítésében. 
 
II.3. Egészségügy 
  
Városunkban a felnıtt és gyermek háziorvosi, valamint a fogorvosi praxisok privatizációja 
megvalósult az elmúlt években, így azok mindegyike vállalkozásként mőködik. 
  
A fogyatékos személyek egészségügyi ellátása döntıen az egészségügy általános 
rendszerében történik. 
  
Az egészségügy nagyon sokat tehet a veleszületett fogyatékosságok megelızéséért. Már a 
fogamzás elıtt tisztázni szükséges azokat a családi anamnéziseket, melyek fogyatékos 
gyermek születését idézhetik elı. 
  
Jelentıs szerepük van a védınıknek, akik a terhesség folyamán gondozási tevékenységük 
során a várandós anyák egészséges életmódjának kialakítását, betartását segíthetik. Több 
kötelezı szőrıvizsgálaton kell a kismamáknak részt venni, az esetleges fogyatékosságok 
idıben történı kiszőrése, megelızése érdekében. 
  
II.4. Oktatás  
  
Az esélyegyenlıségi törvény összhangban a közoktatási törvénnyel egyértelmően 
meghatározza a fogyatékos gyermekek, fiatalok oktatáshoz, képzéshez főzıdı jogait.  
  
Az esélyegyenlıségi törvény kimondja, hogy a fogyatékos gyermek képességei 
kibontakoztatása szempontjából elınyös, ha a többi gyermekkel, tanulóval azonos csoportban 
vagy osztályban van oktatva. Valamennyi települési önkormányzat törvényben 
meghatározott kötelezı közoktatási feladatai közé tartozik a többi gyermekkel együtt 
nevelhetı, oktatható gyermekek, tanulók ellátása, az ehhez szükséges feltételek 
megteremtése.  
   
A város óvodái egyre inkább felvállalják az integráltan nevelhetı fogyatékos gyermekek 
ellátását, fejlesztését (10 -15 gyermek nyer elhelyezést évente). A súlyos magatartási 
beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel küzdı gyermekek óvodai fejlesztésében a 
feltételeket folyamatosan javítjuk.  
 
Városunkban a különleges bánásmódot igénylı iskolások részére mőködik az Általános és 
Alapfokú Mővészeti Iskola Széchenyi István Tagintézményének integrált részeként a 
Kisegítı Iskola, ahol évrıl évre 40 fıt tartanak nyilván.  
 

III. Az esélyegyenlıség megteremtéséhez szükséges intézkedések és feladatok 
  
III.1. A környezet és közlekedés 
  
Emberhez méltó környezetet kell teremtenünk folyamatosan, értékeinek védelmével, 
figyelembe véve a lakosság fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, 
a fiatalok, az idısek, a korlátozott képességőek igényeire. 
 Kiemelt területként kell kezelnünk a fogyatékkal élık akadálymentes közlekedése 
feltételeinek megteremtését. Ennek megvalósítása érdekében a korlátozott 
közlekedıképességő emberek (a kerekesszékkel közlekedık, a vakok és csökkentlátók, a 



korlátozott mozgásképességőek, a középsúlyos mozgásfogyatékosok, hiányos mozgásszervő 
testi fogyatékosok, illetıleg egészségkárosodás miatt korlátozott mozgásképességő 
személyek, valamint a nehezen járó idıskorúak, a terhes nık, a gyermekek 6 éves korig és az 
értelmi fogyatékosok) számára akadálymentes, épített környezetet kell kialakítani, amely 
kényelmes, biztonságos és önállóan használható. 
Az új építéső utakat és egyéb közlekedési létesítményeket a településrendezési tervvel 
összhangban úgy kell építenünk, hogy minden tekintetben megfeleljenek az akadálymentes 
közlekedés feltételeinek. A meglévı utak felújításakor és korszerősítésekor is figyelembe 
kell vennünk ezeket a követelményeket.  
 
A tömegközlekedési megállók és az állomás használatát az akadálymentes burkolt járdán 
történı megközelíthetıséggel, a tömegközlekedési jármőbe beszállás, illetve abból kiszállás 
lehetıségével (alacsony padlójú tömegközlekedési jármő használatával), és az útvonalról, a 
járatok menetrendjérıl történı tájékoztatással kell biztosítani.  
  
Új közhasználatú építmények elhelyezése során biztosítani kell a mozgásukban korlátozott 
személyek részére is a biztonságos és akadálymentes megközelíthetıséget 
  
Az akadálymentesen kialakított létesítmények, berendezések használatát megfelelı 
tájékoztató-útbaigazító jelzéssel kell elısegítenünk.  
  
A társadalom minden csoportja számára elérhetıvé kell tenni a közmővelıdés, kultúra és a 
sport területeinek szolgáltatásait, ezért fontos az épületek akadálymentesítése. A 
fogyatékosok esélyegyenlıségérıl szóló törvény elıírja, hogy az összes középületet, így a 
kulturális intézményeket is szükséges akadálymentessé tenni.  
 
Önkormányzatunk a leírtaknak megfelelıen próbálja javítani a középületek, kulturális 
intézmények akadálymentesítését. Az elmúlt években a Polgármesteri Hivatal, valamint két 
iskola akadálymentesítése fejezıdött be. Egy iskola akadálymentesítése folyamatban van.. A 
jövıt illetıen cél a még hátra lévı épületek, intézmények akadálymentesítése (közöttük 
további 2 iskola). 
 
A helyi önkormányzatok számára törvény írja elı a sporttal kapcsolatos kötelezı feladatokat, 
és emellett illetékességi területükön a helyi gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, 
a nık és a családok sportjának, a hátrányos helyzető társadalmi csoportok és a fogyatékosok 
sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának 
támogatását. A sportrendezvény jellegének megfelelıen köteles a fogyatékos nézıknek a 
helyszínre való akadálymentes bejutását, ott az akadálymentes közlekedést lehetıvé tenni és 
a helyszín kommunikációs akadálymentesítését elvégezni. A fogyatékos sportolók 
részvételével tartandó sportrendezvények szervezésénél figyelembe kell venni a fogyatékos 
személyek különleges szükségleteit, amelyeket a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége 
állapít meg.  
 
III.2. Foglalkoztatás 
  
A fogyatékos emberek a munkavállalók egyik leghátrányosabb helyzető csoportja. 
Munkaerı-piaci helyzetük lényegesen rosszabb, mint a társadalom nem fogyatékos tagjaié. 
Összehasonlíthatatlanul nehezebben találnak tartós foglalkoztatást biztosító munkahelyet, 
illetve ha valaki már gazdaságilag aktív korában válik fogyatékossá, nagyon kicsi az esélye, 
hogy korábbi munkahelyén foglalkoztatják. A munkaerıpiacon való részvétellel (normál 



vagy védett munkahelyen) pénzbeli és nem pénzbeli járandóságokhoz lehet hozzájutni, ami 
pozitív hatással van a résztvevık egészségére. Ezen túlmenıen a munka elısegíti a 
személyiség fejlıdését, meghatározott státuszt és elismertséget biztosít. Lehetıvé teszi a 
társadalmi kapcsolatok kialakulását és a társadalomba való beilleszkedést. A dolgozó 
fogyatékos emberek fizetést kapnak, személyi jövedelemadót és társadalombiztosítás 
járulékot fizetnek, önálló életvitelre képesek. 
Az esélyegyenlıségi törvény egyik célterülete a foglalkoztatás. Ez alapján a fogyatékos 
személy lehetıség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult.  
A fogyatékos személyek állapotukból fakadóan kevéssé tudnak élni jogaikkal, ezért indokolt, 
hogy minden lehetséges módon elınyben részesüljenek, így érvényesülhet a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának, az elınyben részesítés kötelezettségének elve, az 
esélyegyenlıség és az önrendelkezés elve.  
  
A fogyatékossággal élı személyek csökkent illetve megváltozott munkaképességő 
személynek tekinthetık a munkaerıpiacon. 
  
A foglalkoztatás rendszerében kiemelkedı szerepe van a Megyei Munkaügyi Központnak, 
ugyanis a megváltozott munkaképességő munkanélküliek foglalkoztatását számos 
támogatással segíti (pl.: bértámogatás, munkahelyteremtı beruházás, távmunka, közhasznú 
munka támogatása).  
  
Önkormányzatunk folyamatos kapcsolatban áll a Munkaügyi Központtal, és rendszeresen 
részt vesz munkakipróbálás támogatásra jogosult, illetve közhasznú munkások 
foglalkoztatásában. A jövıben folytatni kívánja a hátrányos helyzető munkavállalók 
alkalmazását, és törekedni kell ezen csoportok munkahelyi viszonyainak javítására. 
 
III.3. Egészségügyi ellátás 
  
A lakosság figyelmét a helyes táplálkozásra, illetve életmód kialakítására, a szükséges 
vizsgálatok elvégzésére kell felhívni.  
  
A fogyatékkal élık érzékenyebben reagálnak az egészségügyi ellátásra, a velük való 
törıdésre és bánásmódra. Jelenleg az egészségügyi intézmények tárgyi feltételek tekintetében 
nem kellıen felkészültek a sajátos igények kielégítésére. 
  
Új háziorvosi rendelık, védınıi tanácsadók építésénél a fogyatékosok ellátásához szükséges 
feltételeket biztosítani szükséges. 
  
Az egészségügyi ellátó rendszernek kapcsolatot kell tartani az érdekképviseleti szervekkel. 
Támogatniuk szükséges a civil kezdeményezéseket, érdekképviseleti szerveket. 
 
III.4. Oktatás 
  
Az Önkormányzat megvalósítandó célként vállalja, hogy a Képviselı-testület által 
jóváhagyott Mikro-térségi megállapodáshoz kötıdıen, Érpatak község önkormányzatával 
külön feladat ellátási megállapodást köt, melyben érvényre juttatja a következı alapvetı 
szakmai követelményeket, ezzel is segítve a hátrányos helyzető lakosok életkörülményeit: 
 
A gyógypedagógiai tanácsadás területén: 
- A sajátos nevelési igény (fogyatékosság) megállapításának idıpontjától kezdıdıen a 



gyermek fejlesztése a szülı bevonásával,  
- a szülı részére tanácsadás nyújtása.  
 
Nevelési tanácsadás területén: 
- a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdı 
gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése,  
- a gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülı bevonásával,  
- az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek 
fejlettsége, egyéni adottsága ezt szükségessé teszi.  
 
 
 
Logopédiai ellátás területén: 
- A pedagógiai szakszolgálatok rendszerében a logopédiai ellátásra létrehozott intézmény a 
logopédiai intézet. A pedagógiai szakszolgálat intézményének mőködési rendjét miniszteri 
rendelet szabályozza. Meghatározza azokat a tárgyi és személyi feltételeket, amelyek megléte 
az intézménylétesítés elengedhetetlen feltétele, szabályozza az intézmények mőködését, 
továbbá a különbözı pedagógiai szakszolgálatok tevékenységtartalmát.  
- A szolgáltatást Július elsı munkanapjától a tanév elsı tanítási napjáig legalább heti egy 
fogadónap tervezésével biztosítani kell. 
 
A városban élı gyermekek korai gondozása, fejlesztése érdekében a védınıi hálózatra, a 
gyermekorvosi rendszerre, valamint a gyermekjóléti szolgálatra alapozva hatékony 
jelzırendszert szükséges kiépíteni, mőködtetni. A rendszert úgy kell létrehozni, hogy a 
fogyatékos gyermekek ellátása a késıbbiekben is nyomon követhetı legyen.  
 
El kell végezni valamennyi közoktatási intézményben az akadálymentesítés mőszaki 
felmérését. A szükséges átalakítások ütemezésére feladattervet kell készíteni 
 
III.5. Szociális ellátás 
 
A késıbbiekben is prioritást élvez a településen a helyben élı fogyatékos személyek 
ellátására történı koncentrálás, különös tekintettel a saját lakókörnyezetében való gondozás. 
Meg kell teremteni a foglalkoztatói és a szociális ágazatok közötti együttmőködést. Ennek 
érdekében hosszú távon el kell érni egy megfelelı szakképzett emberekbıl (pl.: szociális 
munkások, gyógypedagógusok) álló segítı szolgálat létrejöttét, amely felkutatja a 
munkalehetıségeket, elıkészíti és megalapozza a munkába állást, kíséri a fiatalt és segít 
betanulásában, valamint nyomon követi és mögötte áll az elhelyezkedést követıen. 
  
Az értelmi fogyatékkal, pszichiátriai betegségekkel élık, családjaik életminıségének, 
társadalmi integrációjának, szociális biztonságának, esélyegyenlıségének elısegítésében 
további szakmai ellátás fejlesztésére van szükség. Ez indokolja a még hiányzó ellátások 
bevezetését: 
 
Közösségi ellátások: a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott 
meghatározott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott bekezdés 
szerinti alacsonyküszöbő ellátás. 
A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében 
biztosítani kell 
a) a lakókörnyezetben történı segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, 



b) a meglevı képességek megtartását, illetve fejlesztését, 
c) a háziorvossal és a kezelıorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevı  
    állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, 
d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, 
e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szőrıvizsgálaton való részvétel  
    ösztönzését és figyelemmel kísérését, 
f) megkeresı programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. 
A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbő ellátás keretében a fent 
meghatározottakon túl biztosítani kell 
a) a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges  
     egyes ártalomcsökkentı szolgáltatásokat, 
b) a kríziskezelést az életet veszélyeztetı, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési  
      rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. 
A nappali ellátás: hajléktalan személyek és elsısorban a saját otthonukban élı, 
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és  
    mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı  
    pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes,  
    de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetıséget a 
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik 
kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 
Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, 
akire nézve szülıje vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési 
támogatásban vagy ápolási díjban részesül. 
 
Szociális információs szolgáltatás: célja, hogy a törvényben meghatározott, illetve egyéb, a 
szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylık 
megfelelı tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetıségével és az igénybevételükre 
vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. 
A szociális információs szolgáltatás keretében részletes tájékoztatást kell nyújtani:  
- a törvényben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban 
-  a helyben igénybe vehetı ellátások és szolgáltatások körérıl, feltételeirıl és az 
igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekrıl, 
-  a helyben nem elérhetı ellátások, szolgáltatások elérhetıségérıl és igénybevételük 
módjáról; 

- b) a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a 
családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggı ellátásokkal kapcsolatban 
-  az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı szerv 

elérhetıségérıl, 
- az ellátások igényléséhez szükséges iratokról; 

- ifjúsági ügyekben. 
Ha a tájékoztatást kérı személy által igényelt szociális szolgáltatás helyben nem érhetı el, a 
szociális információs szolgáltatást nyújtó intézkedik az ellátási lehetıségek felkutatása 
érdekében, valamint segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az 
ügyintézésben. 
 



Jelzırendszeres házi segítségnyújtás, mely a következı képpen valósulna meg: 
- A házi segítségnyújtás kiegészítı szolgáltatása vagy önállóan megszervezett szolgáltatási 

formája a jelzırendszeres házi segítségnyújtás. 
- A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló idıskorú valamint fogyatékos személyek részére nyújtott 
ellátás.  

- Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetıséget 
nyújt az ellátást igénybevevı személynél történı gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. 

- A jelzırendszeres házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely biztosítja: 
a.) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen 

történı haladéktalan megjelenését, 
b.) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételét, 
c.) szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe 

tartozó ellátás kezdeményezését.  
 
- A fogyatékos személyek részére nyújtott jelzırendszeres házi segítségnyújtás ellátója 

együttmőködik a támogató szolgálattal. 
- A jelzırendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben mőködik. 
- Ha a jelzırendszeres házi segítségnyújtás önkormányzati társulás keretében mőködik, a 

szakmai központot – közös diszpécserközpont mőködtetése mellett – a gesztor 
önkormányzat területén ki kell jelölni. 

 
III.6. A Roma lakosság foglalkoztatottságának elısegítése 
  
Szakértıi javaslatok szerint elsısorban az iskolázottságot, a foglalkoztatottságot, a roma 
lakosság létbiztonságát erısítı, kirekesztettségét kölcsönös erıfeszítésekkel, fokozatosan 
gátló és feloldó hosszú távú politikára van szükség. Ezért egy olyan Mentor-programot kell 
biztosítani, amely komplex módon járul hozzá a felzárkóztatásukhoz.  
  
III.7. A hátrányos helyzető nık esélyegyenlıségének biztosítása 
  
A munkavállalóknak nemétıl függetlenül joga van ahhoz, hogy egyenlı értékő munkáért 
egyenlı bért kapjon. A két nemet az egyenlı versenyfeltételek biztosítása mellett egyenlı 
bánásmód is megilleti. Az egyenlı bánásmód elve garantálja a diszkrimináció tilalmát, 
vagyis a hátrányos megkülönböztetéstıl mentes életet. 
  
A városban szükséges a nıi esélyegyenlıség érdekében: 
  

- nıkre szabott foglalkoztatási programok kezdeményezése,  
- családbarát munkahelyek létrehozása a család és a munkahely 

összeegyeztetésének biztosítása érdekében, 
- a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, a 0-3 éves 

korosztály napközbeni felügyeletének biztosításával (bölcsıde, családi napközi), 
- a szociális biztonsági rendszerek megfelelı kialakítása (betegség, rokkantság, 

idıskor, üzemi baleset vagy foglalkoztatási betegség esetén, munkanélküliség 
elleni védelem, szülıi szabadság biztosítása, a terhes nık, a gyermekágyas és 
szoptatós anyák munkahelyi biztonságának javítása). 

  
IV. A program megvalósításának forrásigénye és végrehajtásának ütemezése 



  
A program megvalósításához szüksége források: 
Egyrészt önkormányzati saját erı, másrészt pályázati összegek, elsısorban Európai Uniós 
források igénybevételét teszi szükségessé. 
  
A program végrehajtásának ütemezése: 
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény tartalmazza a feladatok egy részének idıbeli határait: 
  

- a közlekedési rendszereknek, tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi 
létesítményeknek, a jelzı és tájékoztató rendszereknek legkésıbb 2010. január 1-
jég kell megfelelniük,  

- a fogyatékos személyek számára tartós bentlakást nyújtó intézményeket 
fokozatosan, de legkésıbb 2010. január 01-jéig kell kialakítani olyan módon, hogy 
az önálló életvitelre személyi segítséggel képes fogyatékos személyek ellátása 
kisközösséget befogadó lakóotthonban történjen, továbbá az arra rászoruló súlyos 
fogyatékos személyek számára humanizált, modernizált intézményi ellátást kell 
biztosítani. 

 Tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben elıírtakra:  
- jelzırendszeres házi segítségnyújtás, illetve a közösségi ellátás 2006. december 

31.-ig, 
- a nappali ellátás 2007. december 31.-ig, 
- a szociális információs szolgáltatás 2006. július 31.-ig kerülne megszervezésre. 

 
A program további feladatainak végrehajtása - a pénzügyi forrásoknak, és a jogszabályi 
elıírásoknak megfelelıen - folyamatosan kerül megvalósításra. 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el Juhász Istvánné alpolgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 9 óra 30 perckor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 
 

Juhász Isvtánné           dr. Mátyás B. Szabolcs  
alpolgármester             j e g y z ı 
 
 


