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HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ÁTTEKINTÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA  

 

BEVEZETÉS 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a előírja a települési önkormányzatok számára a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi 
program (a továbbiakban: HEP) elkészítését.  
Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP célcsoportjait a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 
szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.) 
tartalmazza. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú 
mellékletei rögzítik azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek 
HEP elkészítésének alapját képezik.  
 
A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat 5 
évente, 5 év időtartamra fogad el. A helyi esélyegyenlőségi programot 2 évente át kell 
tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.  
 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2016-2021 közötti időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 298/2016. 
(VI. 28.) számú határozatával fogadta el.  
 
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § -a kimondja: 
„6. § (1) A települési önkormányzat vizsgálja felül a helyi esélyegyenlőségi programot. 
(2) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie 
a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, 
b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére. 
(3) Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat 
a) módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy 
b) új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 
(4) A felülvizsgálatot a SZGYF által működtetett esélyegyenlőségi mentori hálózat munkatársai 
segítik.” 
 
A fenti jogszabályi hivatkozások alapján került sor Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
áttekintésére.  
 
Megállapítható, hogy az utóbbi két évben jelentős változás nem történt, a jogszabályi 
módosítások azonban indokolttá teszik a helyi esélyegyenlőségi program 2018. évi 
felülvizsgálatát. A végbemenő változások alapvetően a szociális ágazatot, illetve 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi területet érintették.  
Felülvizsgálat alkalmával a HEP-ben található egyes adattáblák aktualizálására is sort kell 
keríteni, illetve bizonyos helyeken a szövegezés igényel némi korrekciót.   
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CÉLOK  
 
A 2016-ban elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott célok helytállóak, 
újrafogalmazásukra nincs szükség, változtatást nem igényelnek.  
 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ, AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL 
RELEVÁNS ADATOK ÁTTEKINTÉSE, HELYZETELEMZÉS 
 
2. Stratégiai környezet bemutatása 
 
Demográfia, népesség 
 
A lakónépesség száma lényegesen nem változott az elmúlt két évben, de a 2018. január 1-jei 
adatok alapján némi népességszám csökkenés tapasztalható.  
 

 
 
 KSH adatai alapján 
 
A kerület állandó lakosainak (állandó népesség) száma 2016. év végén 100.688 fő, 2017. év 
végén 99.115 fő.  A korosztály szerinti megoszlás tekintetében a 2016-os évre rendelkezünk 
adatokkal, mely az alábbiak szerint alakul: 
 

 
KOROSZTÁLY 

 

FŐ ARÁNY 
nők férfiak Összesen nők férfiak 

 53.244 47.444 100.688 52,88 47,12 
0-14 évesek 6.877 7.562 14.439 6,83 7,51 
15-17 évesek 1.289 1.349 2.638 1,28 1,34 
18-59 évesek 28.807 27.951 56.758 28,61 27,76 
60-64 évesek 4.209 3.091 7.300 4,18 3,07 
65 év feletti 12.062 7.491 19.553 11,98 7,44 
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Korábbi évekhez viszonyítva a nők száma továbbra is magasabb értéket mutat a férfiak 
számánál, de a 18-59-es korosztály vonatkozásában a nemek szerint fellelhető jelentősebb 
különbség lassan kiegyenlítődni látszik.  
 

Időszak 65 év feletti állandó lakosok 
száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index 

2015 19.266 14.431 133,5% 
2016 19.553 14.439 135,4% 
2017 19.635 13.472 145,7% 

 
Az öregedési index továbbra is emelkedést mutat az elmúlt két év tekintetében.  
 
Születések, halálozások számának alakulása az elmúlt években: 
 

Időszak Élveszületések száma Halálozások száma Különbözet 
2015. év 810 1.176 -366 

Ebből férfi 
446 

Ebből nő 
364 

Ebből férfi 
595 

Ebből nő 
581 

 

2016. év 838 1.192 -354 
Ebből férfi 

432 
Ebből nő 

406 
Ebből férfi 

596 
Ebből nő 

596 
 

 
 
Az állandó jellegű oda- és elvándorlások különbségének 1000 állandó lakosra vetített száma:  

2014. évben +1,06, 
2015. évben -0,39,  
2016. évben -2,22.  

 
 
 
3. A mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlősége 
 
3.2. Foglalkoztatottság, munkaerő piaci integráció 
 
A XVIII. kerület lakónépességét vizsgálva látható, hogy 2010-2014. közötti időszakban a 
nyilvántartott álláskeresők száma csökken. A 2015-2017. közötti időszakban további jelentős 
mértékű csökkenő tendencia figyelhető meg.  
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Amennyiben az álláskeresők arányát a lakónépességhez viszonyítva vizsgáljuk, elmondhatjuk, 
hogy a 2013-as évtől 2% alatt van az álláskeresők aránya, míg 2014-ben a lakónépességnek 
pusztán 1,55%-át tették ki és 2017-re az 1%-ot sem érte el. 
 
Az álláskeresők körében érdemes külön vizsgálni a tartós munkanélküliek arányát. Ezen belül 
is két csoportra kell fókuszálni. Egyrészt a 180 napon túl és az 1 éven túl nyilvántartott 
álláskeresőkre. A 180 napon túl nyilvántartott álláskeresők esetében csökkenés figyelhető 
meg, kivéve a 2012-es évet. Bár a 2014. évhez képest 2015-ben és 2016-ban ismételt 
emelkedés figyelhető meg, de a 2017. évben újra csökken ez a szám.  
Az 1 éven túl nyilvántartottak esetében 2013-ig emelkedés, majd csökkenés figyelhető meg.  
 

Év 180 napon túl 
nyilvántartott/fő 

1 éven túl 
nyilvántartott/fő 

2010 1135 382 

2011 1104 434 

2012 1220 579 

2013 1003 628 

2014 797 419 

2015 930 236 
2016 860 221 
2017 612 131 

 
A gazdasági aktivitásban továbbra is meghatározó szerepe van az iskolai végzettségnek, 
képzettségnek. A nyilvántartott álláskeresők esetében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
aránya a legkisebb, és a középfokú végezettséggel rendelkezők aránya a magasabb. Az évek 
során számuk mindhárom esetben csökken, különösen jelentős mértékű csökkenés figyelhető 
meg a 2016-os és 2017-es években a legfeljebb befejezett általános iskolai végezettséggel 
rendelkező álláskeresők számában.  
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Év Legfeljebb befejezett 
általános iskola/fő 

Középfokú iskolai 
végzettség/fő 

Felsőfokú iskolai 
végzettség/fő 

2010 661 1492 244 

2011 745 1235 238 

2012 842 1501 256 

2013 652 1149 173 

2014 554 867 164 

2015 504 751 144 
2016 200 495 116 
2017 195 410 108 

 
 
Az álláskeresők korcsoportonkénti megoszlásában felülreprezentált az 51-60 évesek aránya, 
míg a legkevésbé megjelentek a 30 éven aluliak, viszont a 61 éven felüliek aránya emelkedik, 
mely emelkedés a 2015. évben mutatkozik meg leginkább. 2016-2017. évben pedig egyenletes 
eloszlás figyelhető meg a korcsoportonként.   
 
 

 
 
 
A munkaerő-piaci célcsoport az alábbi formákban foglalkoztatható:  

• hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 6-8 órás 
munkaidő), 

• országos közfoglalkoztatási program támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 
8 órás munkaidő)  

 
A közfoglalkoztatottak bére differenciált és az alábbiak szerint alakul 2018. január 1. napjától: 
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Megnevezés Havi bér/forint/hó 
Közfoglalkoztatási bér 81.530,- 
Garantált közfoglalkoztatási bér 106.555,- 
Munkavezetőt megillető foglalkoztatási bér 89.705,- 
Munkavezetőt megillető garantált bér 117.245,- 

 
 
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. – 2017. évi üzleti jelentése alapján – a 
közfoglalkoztatás keretében 2017. évben négy közfoglalkoztatási programban vett részt. A 
négy program összesen 141 főt érintett (halmozott adat).  
 
A XVIII. kerületben az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközzel támogatottak száma emelkedik, 
2010-ben 84 főt, majd 2014-ben már 297 főt érintett. A 2015. évi kimagasló adaton látszik a 
közfoglalkoztatási program hatása az aktív eszközök felhasználásának alakulására, abban az 
évben 500 kerületi lakos került bevonásra a helyi és országos közfoglalkoztatási programokba. 
Az ellátásban részesülők száma pedig összességében nézve csökkent. 2014-től érezhető az 
egyes ágazatokban (szolgáltatás, építőipar, kereskedelem) a munkaerőhiány. 2014. évben 244 
állásajánlatot nyújtottak be a kerületi munkáltatók, 2017. évben ez a szám 890-re emelkedett. 
A foglalkoztatáspolitika új, eddig nem ismert kihívással áll szemben. A betöltetlen 
álláshelyeket megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalókkal kell feltölteni, ennek 
érdekében az átképzés, a munkatapasztalat szerzés ösztönzése, a közfoglalkoztatás átmeneti 
jellegének erősítése a fő eszközök. A közvetítési eredmények érdekében Budapest Főváros 
Kormányhivatal XVIII. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztálya szorosan együttműködik a 
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központtal, melynek szerves része a bejelentett 
álláshelyekről információnyújtással, illetve a kerületben rendszeresen szervezett 
állásbörzéken való együttműködéssel. 
 
 

Év 

Aktív 
foglalkoztatáspolitikai 

eszközzel támogatott/fő 
éves összesen 

Ellátásban 
részesülő/fő havi átlag 

Ellátásban részesülőből 

Álláskeresési 
ellátás/fő 
havi átlag 

Szociális 
támogatás/fő 

havi átlag 
2010 84 1.556 1.264 292 
2011 111 1.203 829 374 
2012 183 1.021 491 530 
2013 122 890 436 454 
2014 297 799 453 346 
2015 672 842 388 454 
2016 549 615 395 220 
2017 438 512 389 123 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni ellátások  
 
Az egészségügyi feladatok körében az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a prevenciós 
feladatokat.  
Évente többször szervezett szűrőnapok vonatkozásában fontos kiemelni a szűrést végző 
osztályokat:  

- Laboratórium (vércukor és koleszterinmérés) 
- Nőgyógyászat (méhnyakrák szűrés) 
- Orr-fül- gégészet (szájüregi daganat szűrése) 
- Kardiológia (kardiológiai állapotfelmérés) 
- Bőrgyógyászat (rosszindulatú bőrdaganatok szűrése) 
- Hasi ultrahang (kizárólag időpontra) 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 
törvény hatályba lépő rendelkezései jelentős mértékben alakították át a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) szabályozott 
szociális rászorultság alapján biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások formáit. 
A segélyezési rendszer 2015. március 1. napjával hatályba lépő átalakításával összefüggésben 
az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások területén élesen 
elkülönül.  

A szociális igazgatás hatósági feladatait és a kerület szociálpolitikai ellátórendszerének 
koordinálását a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája látja el. Az Szt. és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) megalkotása óta eltelt időszakban az ellátások iránti igény dinamikus 
növekedést mutat, a tendencia hátterében a társadalom egyes rétegeit érintő kedvezőtlen 
változások állnak. Ezzel egyidejűleg a szociális kiadások súlya is jelentős mértékben 
növekedett, a finanszírozás biztosítása mindinkább az önkormányzati oldal felé tolódott el. 
Az Szt. elmúlt években történő módosításai következtében a szociális alapszolgáltatások 
rendszerében is megfigyelhető az átstrukturálódás folyamata. 
 
Mindezek ellenére a szolgáltatások és ellátások körét a lehető legszélesebb kiterjesztéssel 
biztosítja az Önkormányzat. Elsődlegesen a nagy anyagi ráfordítással és a kevésbé 
kihasználható ellátási formák kerültek kiszerződésre, melyek egy átgondolt, cizellált és jól 
felépített ellátórendszert is jelentenek egyben. A jogszabályok feladat-ellátási és nem 
intézmény-fenntartási kötelezettséget írnak elő.   
A kerületi önkormányzat szociálpolitikai céljainak megvalósítása és a támogatásra jogosultak 
körének bővítése érdekében szükséges a magasabb rendű jogszabályok és az ágazati 
önkormányzati rendeletek összehangolása, mely folyamatos egyeztetést, aktualizálást jelent 
a szakemberek számára. A folyamatosan változó jogszabályi környezet megnehezíti a hosszú 
távú stratégiák, koncepciók kidolgozását, illetve azok végrehajtását. 
 
Az Szt. a szociális biztonság megteremtése érdekében meghatározza az állam által biztosított 
egyes szociális ellátások formáit, jogosultsági feltételeit, valamint az önkormányzat útján 
biztosított egyes szociális támogatásokat. A törvény felhatalmazást ad az önkormányzatok 
részére, hogy saját költségvetésük terhére egyéb ellátási formákat állapítsanak meg. Az Szt. 
2015. március 1. napjától hatályos 45. § (1) bekezdése szerint:  
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„A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni 
ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján 
települési támogatást nyújt.” 
 
Az Szt. hatályba lépő rendelkezései meghatározták, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles 
nyújtani.  
Az önkormányzat képviselő-testületének mérlegelési jogkörébe tartozott annak eldöntése, 
hogy a települési támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén, 
milyen összegű támogatást nyújt. 
 
Önkormányzatunknál a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. 
(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Önk. rendelet) határozza meg az egyes 
támogatási formákat, azok jogosultsági feltételeit, a támogatás folyósításának rendjét. 

 
Az Önk. rendelet alapján rendkívüli és rendszeres települési támogatást nyújt 
önkormányzatunk az alábbiak szerint: 
Rendkívüli települési támogatás esetén a feltételrendszer lefedi a régebben átmeneti segély, 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint a temetési segély összevonásából kialakított 
önkormányzati segély feltételrendszerét. 
 
Természetesen előfordulhatnak olyan élethelyzetek, melyek szükségessé teszik az azonnali 
segítségnyújtást függetlenül az adott személy vagy család jövedelmi helyzetétől (pl.: lakástűz, 
rövid időszakon belül több hozzátartozó elhalálozása), ilyen esetekben az önkormányzat 
méltányos rendkívüli települési támogatást biztosíthat.  
 
A rendszeres települési támogatások körébe a lakhatást segítő-, az egészségügyi- és a 
hátralékkezelési szolgáltatás keretében nyújtható hátralékcsökkentési támogatás tartozik. A 
rendszeres települési támogatások legfeljebb egy év időtartamra biztosítanak hozzájárulást a 
kiadások csökkentéséhez, e támogatási formák egymással párhuzamosan is folyósíthatóak. 
 
Rendkívüli települési támogatás nyújtható annak a személynek, illetve családnak, ahol az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 76.950.-Ft összeget, egyedül élő 
személy esetében a 85.500.-Ft-ot, éves szinten legfeljebb 114 eFt összeghatárig nyújtható, A 
rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei alapján az elhunyt személy 
hozzátartozójának kérelmére 50 eFt összegű egyszeri támogatás nyújtható. 
 
Méltányos rendkívüli települési támogatásban részesülhet az a személy, illetve család, amely 
jövedelmi helyzete miatt nem részesülhet rendkívüli települési támogatásban, azonban 
létfenntartása veszélybe került és segítségre szorul. E támogatási forma esetében egyedi 
elbírálás alapján a méltányos rendkívüli települési támogatás évente két alkalommal nyújtható, 
éves összegben pedig legfeljebb 228 eFt lehet.  
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Lakhatást segítő települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások tagjai számára az 
általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához nyújt 12 hónapon 
át segítséget. A támogatás minimum összege 5.000.-Ft/hó, maximum összege 10.000.-Ft/hó. A 
jogosultsági jövedelemhatár összege a közös háztartásban élő személyek fogyasztási 
egységeinek arányában 76.950.-Ft. E támogatási forma elsődlegesen természetbeni 
támogatás, a havi támogatás teljes összege a kérelmező által megjelölt szolgáltatóhoz kerül 
átutalásra, mely a havi számlában jóváírja a támogatás összegét. 
 
Települési egészségügyi támogatás szociálisan rászorult személyek egészségügyi kiadásaihoz 
nyújt hozzájárulást. A támogatás a fennálló egészségügyi helyzet függvényében lehet egyszeri, 
valamint 12 hónapon át nyújtott rendszeres támogatás. A jogosultsági jövedelemhatár összege 
a közös háztartásban élő személyek fogyasztási egységeinek arányában 76.950.-Ft, illetve 
egyszemélyes háztartásban élő esetében 85.500.-Ft. A gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz és 
gyógyászati ellátások költségeinek csökkentéséhez nyújtandó támogatás mellett külön sorban 
betervezésre került az egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása is, mely az elmúlt 
években a táblázatban nem került nevesítésre. 
 
Települési hátralékcsökkentési támogatás a rezsi hátralék felhalmozásának megelőzése 
céljából nyújtott támogatási forma. Feltételrendszerében a hátralék felhalmozásának 
figyelembe vehető időtartama legalább 3 hónap, a bevonható hátralék összege minimum 
30.000.-Ft. A jogosultsági jövedelemhatár összege a közös háztartásban élő személyek 
fogyasztási egységeinek arányában 76.950.-Ft. A hátralékkezelési szolgáltatásban részt vevő 
háztartások jogosultak a szolgáltatás időtartama alatt lakhatást segítő települési támogatásra.   
 
A köztemetés továbbra is kötelezően ellátandó feladata az Önkormányzatnak. 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a hideg téli hónapokban szükséges a rászoruló személyek, 
családok tűzifával, természetbeni juttatás formájában történő támogatása. A támogatás 
feltételei a rendkívüli települési támogatás szabályrendszerére épülnek, azonban külön soron, 
mint természetbeni támogatást szükséges a költségvetésben szerepeltetni.  
 
A Gyvt. határozta meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a pénzbeli 
ellátás biztosításának feltételeit.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott 
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, valamint az évente két alkalommal nyújtott 
természetbeni támogatásnak az igénybevételére. 
 
A jogosultság feltételeit a Gyvt. és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rend. (továbbiakban: Gyer.) határozza 
meg. 
 
A pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, gyámszülők 
részére biztosított juttatás. A támogatás a központi költségvetés által finanszírozott, ezért a 
folyósított teljes összeg visszaigényelhető. 
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Támogatási forma 2015.03.01-től 2016. év 2017. év Éves támogatási 
összeg 

  fő fő fő Ft 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1.151 811 603 589.866 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3 3 2 184.000 
Rendkívüli települési támogatás 588 492 535 18.203.000 
Méltányos települési támogatás 62 137 117 6.724.000 
Lakhatást segítő települési támogatás 691 903 477 26.462.000 
Egészségügyi települési támogatás 346 644 350 17.241.000 
Hátralékcsökkentési települési támogatás 0 1 1 175.000 
Köztemetés 76 43 16 1.121.000 

 
 
3.4. Lakhatás 
 
Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagy rendelkezésére álló lakásállomány hasznosítását a 
lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete alapján 
végzi. A rendelet értelmében a bérbeadás jogcímei az alábbiak: 

- pályáztatás útján, ezen belül is: 
a) szociális alapon 
b) költségelven 
c) piaci viszonyok alapján 
d) Fecske-program keretében 
e) hitellel terhelt, végrehajtás alá vont ingatlannal rendelkező családok megsegítésére  
    program (továbbiakban: hiteladósok megsegítése program) keretében 

- lakásjuttatási névjegyzék: kizárólag a Havanna-lakótelepen található típuslakások  
közül, szociális alapon, bérbevételi ajánlat benyújtásával történhet a bérbeadás 

- pályázaton kívül 
a) a rendeletben meghatározott közérdekű lakásgazdálkodási feladatok, célok,  

megvalósítása érdekében 
b) a lakáscsere jogcímén 
c) a megállapodáson alapuló elhelyezési – másik lakás bérbeadási kötelezettség  
     jogcíme alapján 
d) a bérlőkijelölési és bérlő-kiválasztási jog alapján 
 
e) a kényszerbérlők elhelyezése jogcímén 
f) a jogszabályon alapuló elhelyezési kötelezettség jogcíme alapján 
g) a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok lakáshelyzetének a 
     rendezése érdekében 
h) a szükséghelyzet alapján 
i) a szolgálati jogviszony alapján 
j) a vagyonkezelői jog alapján 

 
 
 
Az Önkormányzat 2017. december 31-én 1330 bérlakással rendelkezett.  
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Az Önkormányzat 2017. december 31-én 135 db üres bérlakással rendelkezett. 
Üres lakások megoszlása: 

bontandó:    25 db 
értékesítésre vár:   17 db 
szociális városrehabilitációs pályázat elbírálását követően komfortosítás és felújítás:  

23 db 
felújításra vár:   38 db 
egyéb okok miatt üres:  32 db  

(jobbára kis alapterületű, komfort nélküli, vagy rossz műszaki állapotú lakások, 
amelyek esetében még a hasznosítás módja vizsgálat alatt van) 

 
Üres lakások számának komfortfokozat és építési év szerinti megoszlása: 
 

Komfortfokozat Épült Összesen: 

-1900 1901-
1945 

1946-
1959 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990- 

összkomfortos 0 2 1 2 3 3 2 13 

komfortos 3 43 4 0 0 0 0 50 

félkomfortos 1 16 1 0 0 0 0 18 

komfort nélküli 2 35 1 0 0 0 0 38 

szükséglakás 1 15 0 0 0 0 0 16 

Összesen: 7 111 7 2 3 3 2 135* 

 
 *A 2018. májusi adatok szerint az üres lakásállomány száma tovább csökkent. Jelenleg 107 
üres bérlakása van az önkormányzatnak – összkomfortos 11, komfortos 40, félkomfortos 18, 
komfort nélküli 31, szükséglakás 7. Ez köszönhető az időközben lezajlott értékesítésnek, illetve 
a felújított lakások birtokbaadásának.  
 
A lenti diagram is jól mutatja, hogy az Önkormányzat üres lakásainak jelentős része 1945 előtt 
épült lakás, melyek jellemzően alacsony műszaki színvonalon, s a talajvíz elleni szigetelés nélkül 
épültek. 

összkomfortos; 
56%

Komfortos; 24%

félkomfortos; 
6%

komfort nélküli; 
12%

szükséglakás; 
2%

Bérlakások komfortfokozata
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A lakások megüresedése több okból történik: 

• Lakbértartozás felhalmozódása következtében elrendelt végrehajtási eljárás 
• A bérlő a lakbértartozás felhalmozása után inkább önszántából visszaadta a lakást 
• Egyéb ok (leadás, elhalálozás) 

 
Családok Átmeneti Otthona 
 
Azok a családok, akiknek sikerült önkormányzati bérlakásba költöznie, az esetek többségében 
nem kerültek vissza a szociális rendszerbe, míg az albérletbe költözök esetében a 
megtakarítások felélését követően ez megfigyelhető.  
 

Időszak Kigondozott 
családok 

száma 

Önk-i 
bérlakásba 
költözött 

Albérletbe 
költözött 

Saját 
lakásba 
költözött 

Albérlők 
házába 

költözött 

Egyéb 
helyre 

költözött 
2000-2004 22 4 9 2 3 4 
2005-2009 18 2 10 3 - 3 
2010-2015 22 3 15 2 - 2 
2016-2017 8 1 2 - - 5 

 
A biztos lakhatással való rendelkezésben a foglalkoztatásnak is meghatározó szerepe van, 
hiszen ha a család rendelkezik jövedelemmel, nagyobb az esélye a saját erőből történő 
megélhetésnek, csökkentve a szociális ellátásoktól való függést. Erre törekszik a Családok 
Átmeneti Otthona is. Az a nézet, mely szerint azok a gondozottak, akik a beköltözéskor 
munkanélküliek voltak, jellemzően a kiköltözés után sem találnak állást, változni látszik.  
Javulóban van ez a tendencia, egyre többen állnak munkába az Otthonban eltöltött idő alatt 
és a kiköltözés után is sok esetben megmarad a munkaviszony. Jelenleg 5 felnőtt él az 
Otthonban, ebből 2 főnek nem volt munkahelye a beköltözéskor, jelenleg viszont már mind az 
5 felnőtt lakó rendszeresen eljár dolgozni. Mindebben a Budapest Főváros Kormányhivatal 
XVIII. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztálya, továbbá a Városgazda Zrt-vel való sikeres 
együttműködés nagy szerepet játszik.  
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Időszak 

 
Gondozott 
felnőttek 

száma 

 
Beköltözéskor 
munkanélküli 

volt 

Beköltözéskor 
volt 

munkahelye 
vagy anyasági 
támogatásban 

részesült 

Kiköltözéskor 
volt 

munkahelye 
vagy anyasági 
támogatásban 

részesült 

 
 

Kiköltözéskor 
munkanélküli 

2000-2004 32 19 13 14 18 
2005-2009 28 17 11 13 15 
2010-2015 29 17 12 17 12 
2016-2017 14 4 10 14 0 
 
 
3.5. Telepek, szegregátumok helyzete:  
 
2016 márciusában a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkársága által kiírásra került a VEKOP-6.2.1-15 „A leromlott 
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és 
fizikai rehabilitációja Budapesten” c. pályázati felhívás. A kiíró szándékai szerint integrált 
szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen 
demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az 
alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja. 
A pályázati felhívás alapján alapvetően 2 tevékenységcsoport támogatható: lakófunkciót 
erősítő tevékenységek, közösségi és szociális funkciót szolgáló (szoft) típusú tevékenységek. 
Az Önkormányzat a Városrehabilitáció18 Zrt.-vel közösen meghatározott szempontrendszer 
figyelembevételével alakította ki az akcióterületet a Fáy utca és környékére vonatkozóan 
készítette elő „A Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja” c. projektjavaslatot. 
Az akcióterület túlnyomórészt krízis- és veszélyeztetett, valamint köztük lévő egyéb 
tömbökből áll és alkot összefüggő övezetet.  Az akcióterület pontos határai: Nefelejcs u. - 
Lenkei u. - Egressy u. - Lakatos út - Üllői út - Darányi u. - Dugonics u. - Madách u. - Bartók u. - 
Reviczky u. - Darányi u. - Madách u. - Endrődi u. - Benedek u. - Hengersor u. - Puskás u. - kerület 
határa - Liszt F. u. - Fáy u. - Kártoló u. -  Malomkő u.  
 
A beavatkozás számos ok miatt indokolt: 

− komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások magas aránya, 
− maximum egyszobás lakások aránya kiemelkedően magas, 
− intézményi szempontból „szegényes” a terület, 
− kerület leghátrányosabb helyzetű városrészeiben található az akcióterület, 
− idősödő, kedvezőtlen iskolázottságú, foglalkoztatottságú az akcióterület, 
− tartós munkanélküliek magas aránya, 
− alacsony jövedelemszinttel rendelkező, 
− szegregált környezet alakult ki az elmúlt évtizedekben (8 krízis, 5 veszélyeztetett 

tömb). 
 
Az akcióterület átfogó célja a társadalmi-fizikai-gazdasági leszakadás megállítása, a 
kedvezőtlen folyamatok visszafordítása. A fő cél olyan fizikai és szociális környezet 
megteremtése, ahol a rendezett közterületek és közösségi terek, a minőségi lakásállomány, 
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valamint a komplex, különböző célcsoportok igényeit szolgáló programok lehetővé teszik a 
helyi lakosság integrációját és életminőségük javulását. 
 
A Városrehabilitáció18 Zrt. az Önkormányzattal közösen előkészítette a tervezett lakóépületek 
felújítási terveit, költségbecsléseit, valamint a szoft tevékenységeket. 
 
A pályázat elnyerésre került, a vállalt feladatok 2018. második felétől kerülnek megvalósításra.  
 
A „Lépjünk együtt – Éljünk együtt!” komplex szoft koncepció, a tervezett szoft 
beavatkozásokat program-csomagokba rendezve reflektál az akcióterületen feltárt 
társadalmi-szociális-közösségi-kulturális problémákra. A programban számos olyan 
beavatkozási pont van, melyek a társadalmi integrációt erősítik.  
 
 
3.6. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  
 
Gazdasági hatékonyság szempontjából Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 364/2016. (IX.13.) határozatával döntött 
a Borostyán Szociális Szolgálat átszervezéséről. Ennek alapján a Budapest Főváros XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Borostyán Szociális Szolgálata 2017. 
január napjával beolvadt a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Gyöngyvirág Szociális Szolgálatba, így annak telephelyeként működik tovább.  
 
Ennek megfelelően három nagy szociális intézményt különítünk el (A szociális intézmények 
számának javítása a HEP több részén igényel pontosítást.)  
 

1) Somogyi László Szociális Szolgálat 
2) Gyöngyvirág Szociális Szolgálat  

  Telephelyei:  Reménység Nappali Szolgálat 
Borostyán Szociális Szolgálat 

 3) Életfa Szociális Szolgálat 
  Telephelyei: Napraforgó Nappali Szolgálat 
    Ezüstfenyő Nappali Szolgálat 
 
A szolgálatok a Képviselő-testület által jóváhagyott utcajegyzék alapján végzik a szociális 
alapszolgáltatások ellátását.  
 
 A mélyszegénységben élők és romák helyzete és esélyegyenlősége vonatkozásában 
beazonosított problémák és a hozzájuk tartozó fejlesztési lehetőségek változatlan formában 
maradnak.  
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 
4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői (gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása)  
 
A KSH adatbázisa szerint az állandó népességből a gyermekek számának alakulása az alábbiak 
szerint alakul a 2015. és 2016. évekkel is kiegészítve:  
 

Állandó népességből a gyermekek számának alakulása  
Budapest Főváros XVIII. kerület 

 

  

0-2 
évesek 
száma 

(fő) 

3-5 
évesek 
száma 

(fő) 

6-13 
évesek 
száma 

(fő) 

14 
évesek 
száma 

(fő) 

15-17 
évesek 
száma 

(fő) 

Összesen 

2011. év 2.845 3.049 7.328 888 2.913 17.023 
2012. év 2.728 3.053 7.507 921 2.783 16.992 
2013. év 2.653 3.050 7.754 859 2.759 17.075 
2014. év 2.586 3.032 7.891 885 2.681 17.075 
2015. év 2.568 2.851 8.111 900 2.666 17.096 
2016. év 2.580 2.756 8.141 954 2.635 17.066 

 
Továbbra is szembetűnő, hogy a gyermekek között kiemelkedő többségben vannak a 6-13 
éves korúak, akiknek száma a 2015-2016. években még jelentősebb emelkedést mutat, a 
korábbi évekhez képest.  
 
Nemek szerinti megoszlást tekintve:  

Nemek aránya a 0-17 éves korúak között 

  0-17 (lány) 0-17 (fiú) 
2011 8.291 8.732 
2012 8.238 8.754 
2013 8.208 8.867 
2014 8.241 8.834 
2015 8.220 8.876 
2016 8.164 8.902 

Forrás: KSH Statisztikai adatbázis 
 
A gyermekek részére nyújtható és elérhető pénzbeli, illetve természetbeni ellátásokat a  Gyvt. 
szabályozza, mely az utóbbi években több változáson is keresztül ment. 2016. évben 5 
alkalommal, majd 2017. évben 7 alkalommal is módosításra került a törvény.  
 
2017. január 1-től:  
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 
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munkavégzést is -, 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 gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően - 
a) a bölcsődei ellátás, 
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és 
c) az alternatív napközbeni ellátás. 
 
A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása 
keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban 
meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt 
szakszerű gondozást és nevelést. 
 
Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi 
bölcsőde. 
 
Bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és 
gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető. 

2017. január 1-től a Gyvt. 42/A. §-a szerint: „A Bölcsődei ellátás keretében a gyermek 
húszhetes korától nevelhető és gondozható 

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott 
időpontig, 

b) a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult  
gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, 

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét 
ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, 
cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha 

a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az 
időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. 

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje 
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, 
bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését 
követő augusztus 31-éig. 

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus  
31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.” 
 
 2017. március 1-től a Gyvt. 43 §(3) bekezdése értelmében: „A bölcsődei felvétel során 
előnyben kell részesíteni 
a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 
30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll - 
aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 
ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 
ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és 
b) a védelembe vett gyermeket.”  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV#lbj333idc6e3
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Az óvodák vonatkozásában megjelenő friss adatok:  
 
 

év 3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat 
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába 
beiratkozott 
gyermekek 

száma 

logopédiai 
fejlesztést 

nyújtó 
csoportok 

száma 
2015  140 3.635 31 3.231 2 
2016  140 3.608 32 3.120 2 
2017  139 3.503 32 3.094 2 
2018  140 3.493 32 n. a. 2 

 
 
A kerületben 20 önkormányzati fenntartású óvoda működik, tagintézményekkel együtt 29 
feladatellátási helyen, ezen kívül 3 óvodával az önkormányzat köznevelési szerződést kötött a 
kerületi óvodakötelezett gyermekek fogadására. A 3 intézmény közül az egyikben 7 fő 
óvodáskorú autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fogadása és komplex fejlesztése 
történik. 
Kerületben több óvoda nevelt integráltan sajátos nevelési igényű gyermekeket.  
2017. január 1-jétől az általános iskolák működtetését a Klebelsberg Központ (KK) vette át.   
 
A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott iskolák: 
– 16 tiszta profilú általános iskola, 
– egy többcélú intézmény: óvoda, általános iskola, speciális szakiskola és egységes 
gyógypedagógiai módszertani intézmény, 
– egy általános iskola és gimnázium, 
– egy alapfokú művészeti iskola, 
– egy tiszta profilú gimnázium, 
– egy felnőttek gimnáziuma. 
 
A fenti iskolákban a 2017/2018. tanévben összesen 9955 tanuló kezdte meg tanulmányait 
(közülük 496-an a felnőttek gimnáziumában). Az alapfokú művészeti iskolába több iskolából 
922 tanuló jár. 
 
 
 
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ beszámolója alapján a 2016-2017. évre 
vonatkozóan továbbra is az tükröződik, hogy az intézmény látókörében megjelenő családok 
elsősorban életviteli, családi konfliktus és gyermeknevelési problémák miatt kerülnek 
kapcsolatba az intézménnyel.  
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 2014.  2015. 2016. 2017.  2014. 2015. 2016. 2017. 
Gyermeknevelési 116 139  105 245 Szülői elhanyagolás 47 48  19 14 
Gyermekintézménybe 
való beilleszkedési 
nehézség 

121 96  173 71 Családon belüli 
bántalmazás (fizikai:33; 
szexuális:6) 

51 49  50 70 

Magatartás, 
teljesítményzavar 

106 103  Fogyatékosság, 
retardáció 

3 1    

• Családi konfliktus 
• Szülők, vagy a család 

életvitele (szabs; bcs; 
16) 

114 
105 

121  
115 

241 292 Szenvedélybetegségek 22 4  12 8 

 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma 

2011 1.836 

2012 1.655 

2013 1.662 

2014 1.460 

2015 1.260 

2016 929 
 

Hátrányos helyzetű óvodás gyermekek 
száma (fő) (gyógypedagógiai neveléssel) 

Hátrányos helyzetű általános iskolás 
gyermekek száma (fő) (gyógypedagógiai 

neveléssel) 

2012 302 2012 1.032 

2013 329 2013 972 

2014 202 2014 479 

2015 182 2015 303 

2016 11 2016 213 
 
Fenti adatokat tekintve a 2015. és 2016. évi adatok vonatkozásában további csökkenő 
tendencia figyelhető meg a kerületben.  
 
A nyári napközis tábor iránt továbbra is nagy az érdeklődés. 
A tábort igénybe vevők létszáma a 2015-ös évben 18.102 fő volt, mely alapján naponta 411 
gyermek részesült a szolgáltatásban.  
2016-ban 15.939 fő volt a táborban, ami a 45 működési nap átlagában napi 354 gyermeket 
jelentett.  
2017. évben 15.735 fő volt, turnusonként 400-500 gyermek élvezhette a Bókay-kerti nyári 
tábornak a programjait. Önkormányzati támogatással a táborozást napi alapdíjjal lehetett 
igénybe venni. Ez magába foglalta a heti alapprogramokat és a napi háromszori étkezést. A 
szakraji foglalkozásokért kellett pluszban fizetni. A gyerekek olyan élményeket szerezhettek a 
szünidőben, melyekről különböző okok miatt kénytelenek lemondani, vagy csak ritkán 
részesülhetnek benne, akiknek a családjában egyébként nem telik nyaralásra.  
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Kiemelkedő fontossággal bír, hogy a gyerekek ezáltal nem csavarogtak, hanem a szünidőt 
hasznosan töltötték el.  
 
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége  
 
A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók, gyermekek integrált nevelését-oktatását minden 
köznevelési intézmény – a SOFI kivételével, amely szegregált intézmény – vállalja.  
Az Külső-Pesti Tankerületi Központ által szolgáltatott frissített adatokból kitűnik, hogy 2017. 
október 1-jei adatok alapján az SNI tanulók számát tekintve, az  Pestszentimrei Ady Endre 
Általános Iskolában a tanulók 11,88 %-a, a Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános 
Iskolában a beiratkozott gyerekek 20 %-a sajátos nevelési igényű. A kerületben lévő iskolák 
közül ez a két intézmény fogadja integráltan a legnagyobb számmal az SNI gyermekeket, 
melynek okai között meg kell említeni, hogy ez a két intézmény indít logopédiai osztályt is.  
 

Iskolák Gyer- 
mekek  
száma 
2014 

Gyer- 
mekek 
száma 
2016 

Ebből 
SNI 

2014 

Ebből 
SNI 

2016 

Gyer- 
mekek 
száma 
2015 

Gyer- 
mekek 
száma 
2017 

Ebből 
SNI 

2015 

Ebből 
SNI 

2017 

Ady 
Általános 

Iskola 

326 336 74 75 324 345 69 41 

Bókay 
Általános 

Iskola 

500 507 7 8 501 499 7 3 

Brassó Utcai 
Ált. Isk. 

552 551 2 3 545 557 3 4 

Csontváry 
Ált. Isk. 

259 314 12 20 276 328 19 20 

Darus Utcai 
Ált.Isk. 

487 510 3 5 502 499 3 10 

Eötvös L. 
Ált. Isk. 

381 334 73 66 367 350 71 70 

Gloriett 
Sportiskolai 

Ált. Isk. 

381 391 2 3 392 399 3 2 

Gulner 
Általános 

Isk. 

374 393 1 4 371 395 1 8 

Kandó Téri 
Ált. Isk. 

755 816 4 6 798 786 6 6 

Kapocs 
Általános 

Isk. 

393 394 1 3 385 399 1 4 

Kassa Utcai 
Ált. Isk. 

531 597 2 4 576 594 3 13 
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Kastélydom
bi Ált. Isk. 

507 574 5 2 544 600 4 3 

Kondor B. 
Ált. Isk. 

344 303 16 16 312 267 15 15 

Pestszemtlő
rinci Ált. Isk. 

393 397 0 1 389 391 0 0 

Táncsics Ált. 
Isk. 

194 211 5 6 201 241 6 7 

Vajk-sziget 
Ált. Isk. 

361 354 2 4 365 345 3 5 

Vörösmarty 
Ált. Isk. 

421 438 0 2 421 424 1 1 

Vörösmarty 
Gimnázium 

227 225 1 2 214 238 2 2 

XVIII. 
kerületi SOFI 

Ált. Isk. 

130 144 130 144 136 125 136 125 

XVIII. 
kerületi SOFI 

Speciális 
Szakiskola 

56 44 56 44 49 50 49 50 

Karinthy F. 
Gimnázium 

667 666 0 0 669 668 0 0 

Dohnányi 953 898 0 0 930 922 3 0 
 

Összesen: 
 

9.192 
 

9.397 
 

396 
 

418 
 

9.267 
 

9.422 
 

405 
 

389 
 
 

Forrás: Külső-Pesti Tankerületi Központ 
 

Minden általános iskolában a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézménye 
fejlesztőpedagógusai foglalkoznak a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő 
tanulókkal. Az SNI gyerekek fejlesztését a SOFI utazó gyógypedagógusai látják el. 
 
A gyermekek helyzete és esélyegyenlősége vonatkozásában beazonosított problémák és a 
hozzájuk tartozó fejlesztési lehetőségek változatlan formában maradnak.  
 
5. Nők helyzete, esélyegyenlősége 
 
Budapest XVIII. kerületében 2016-ban:  

− a férfiak szám: 47.444 fő 
− a nők száma:   53.244 fő.  
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KOROSZTÁLY 

 

FŐ ARÁNY 
nők férfiak Összesen nők férfiak 

 53.244 47.444 100.688 52,88 47,12 
0-14 évesek 6.877 7.562 14.439 6,83 7,51 
15-17 évesek 1.289 1.349 2.638 1,28 1,34 
18-59 évesek 28.807 27.951 56.758 28,61 27,76 
60-64 évesek 4.209 3.091 7.300 4,18 3,07 
65 év feletti 12.062 7.491 19.553 11,98 7,44 

 
A 2015. és 2016. évi statisztikai adatok alapján továbbra is nőtöbblet mutatkozik, bár a 18-59 
éves korosztály vonatkozásában a korábbi évekhez viszonyítva jelentős mértékben csökken a 
nemek közötti különbségek száma.  Számuk az egyenlő arány felé közelít.  
 
A nők helyzete és esélyegyenlősége vonatkozásában beazonosított problémák és a hozzájuk 
tartozó fejlesztési lehetőségek változatlan formában maradnak.  
 
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások  
 
Budapest Főváros XVIII. kerületében az Önkormányzat által fenntartott Csibész Család- és 
Gyermekjóléti Központ biztosítja a Gyvt.-ben felsorolt szolgáltatásokat.  Az intézmény 
nevének pontosítása vált szükségessé.   
 
6. Idősek helyzete, esélyegyenlősége 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 
Az elmúlt években ismét előtérbe kerültek a nyugdíj melletti foglalkoztatás lehetőségei a 
munkaerő bővülése miatt.  2017-ben megalakultak a nyugdíjas szövetkezetek, amelyek 
lehetővé teszik a nyugdíjasok foglalkoztatását.  
 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 
 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
fenntartásában működő szociális szolgálatok az Egyesített Szociális Központ átalakításával 
2012. szeptember 1. napjával jött ek létre.  
A 3.6 pont alatt már részletesen kifejtésre került, hogy 2017. január 1. napjától az alábbi 
intézmények biztosítják a szociális alap és szakosított ellátásokat a kerületben élő idősek 
számára. (Ennek megfelelően három nagy szociális intézményt különítünk el.) 

 
1) Somogyi László Szociális Szolgálat 
2) Gyöngyvirág Szociális Szolgálat  

  Telephelyei:  Reménység Nappali Szolgálat 
Borostyán Szociális Szolgálat 

 3) Életfa Szociális Szolgálat 
  Telephelyei: Napraforgó Nappali Szolgálat 
    Ezüstfenyő Nappali Szolgálat 
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Szociális alapszolgáltatások: 
• szociális étkeztetés, 
• házi segítségnyújtás, 
• családsegítés (Csibész Család- és Gyermekjóléti Szolgálaton belül), 
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
• nappali ellátásokon belül az idősek nappali ellátása (demens betegek nappali ellátása, 

fogyatékkal élők nappali ellátása), valamint az értelmi sérültek nappali ellátása.  
 
Szakosított ellátás: 

• idősek átmeneti otthona.  
 
A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat a szociális alapszolgáltatásain kívül önként vállalt feladatként 
2 db 9 személyes Ford Transit Kombi gépjárművel szállítási szolgáltatást végez.  
A szolgáltatás igénybevételére elsősorban azon kerületi lakosoknak van lehetősége, akik az 
önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekvédelmi intézményekben ellátásban 
részesülnek. A szállítási szolgáltatás rendszeres és eseti szállításra vehető igénybe.  
     Rendszeres szállítás:  

- nappali ellátásokhoz (idősek klubja, értelmi fogyatékosok nappali ellátása, demens 
személyek nappali ellátása) való hozzájutás 

- nappali ellátásban részesülők intézményen kívüli programokra történő eljutása.  
Eseti szállítás: 

- egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás, 
- szakrendelőbe, szakorvosi vizsgálatokra, fekvőbeteg ellátó intézményekbe, 

diagnosztikai vizsgálatok igénybevételéhez történő hozzájutás, 
- tartós bentlakásos intézménybe történő beköltözéshez.  
 

A Szociális Szolgálatok működését meghatározó jelentősebb változás az Szt. 2016. január 1-
jétől azon rendelkezése, mely szerint a házi segítségnyújtás két szolgáltatási eleme: 

- személyi gondozásra (az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása, 
fenntartása, gondozási és ápolási feladatok elvégzése, szociális segítés keretében 
biztosított feladatok) és  

- szociális segítésre (lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés, 
háztartási tevékenységekben való közreműködés, veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő közreműködés, 
bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése) tagolódik.  

 
A gondozási vizsgálatok tartalma is megváltozott. A 14 kérdésből álló felmérő lapot a vezető 
gondozó és az ellátott házi orvosa tölti ki. A felmérés eredménye határozza meg, hogy az 
ellátott részére személyi gondozás vagy szociális segítés, esetleg mindkettő biztosítható. A 
szükséglet vizsgálatot minden ellátottnál elvégezte a Szolgálat. 
 
Idősek nappali ellátás szövegrész kisebb korrekciót igényel.  Mely a következőképpen változik: 
 Idősek nappali ellátása a szociális intézmények által működtetett 240 férőhelyen elsősorban 
a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős 
koruk miatt szociálisan és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek részére nyújtott szociális szolgáltatás. Az ellátás biztosítja az igénybevevők részére 
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– szociális-, mentális állapotuknak megfelelő – napi életritmust biztosító közösségi 
szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, tisztálkodási, mosási lehetőséget.  
Emellett segít az idősek aktivitásának megőrzésében, társas kapcsolatok kialakításában, a 
közösséghez való tartozás erősítésében.  
 
A személyes gondoskodást nyújtó idősek nappali ellátásán túl működnek a kerületben 
önszerveződő klubok, amelyeket az idősek szerveznek, ezzel is az elmagányosodást próbálják 
kivédeni az egyedülálló, idős emberek körében.  
 
A művelődési házak, könyvtárak és a szociális intézmények, nyugdíjas klubok között 
rendszeres együttműködés van, ez elősegíti a változatos igényes programok biztosítását az 
idősek részére.  
 
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a kerületben 
 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Nyugdíjasok Akadémiája  
Az Akadémia sikeressége továbbra is töretlen a résztvevők számából kiindulva. 
A Zsigmond Király Egyetem 2017. december hónapban a 11. félévet zárta le a XVIII. kerületben.  
 
A programsorozat lebonyolítására az Önkormányzat a költségvetésében évente több millió 
forintot különít el.  
A programsorozat országosan egyedülálló, a nyugdíjasok részére az előadások és különböző 
témájú tanfolyamok ingyenesek, a hallgatók félévente 7 előadáson vehetnek részt, valamint 
16 tanfolyam közül választhatnak.  
 
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Nyugdíjasok Akadémiájának sajátos jellege, egyedisége:  

− megszokott környezet, 
− a nyugdíjasok állandó rendszerességgel tudják látogatni az előadásokat, 

tanfolyamokat, 
− jól ismerik a kiváló fiatal előadók előadásmódját, kérdéseikkel bizalommal fordulnak 

hozzájuk, 
− a helyszíneket a kerület bármely pontjáról egyszerűen, könnyen meg tudják közelíteni 

a résztvevők,  
− azon résztvevők, akik az előadásokról, illetve a tanfolyamokról egy alkalommal sem 

hiányoznak, a félévek lezárásakor oklevelet kapnak, melyet a polgármester 
személyesen ad át részükre.  

 
Évről évre, illetve félévről félévre a résztvevők számának alakulása erőteljes emelkedést 
mutat.  

 
Előadásokon résztvevők számának alakulása (összesített adat) 

 
2014. tavaszi félév 2015. tavaszi félév 2016. tavaszi félév 2017. tavaszi félév 

85 fő 118 fő 118 f ő 130 fő 
    

2014. őszi félév 2015. őszi félév 2016. őszi félév 2017. őszi félév 
110 fő 119 fő 135 fő 169 fő 



26 
 

 
 

Tanfolyamokon résztvevők számának alakulása (összesített adat) 
 

2014. tavaszi félév 2015. tavaszi félév 2016. tavaszi félév 2017. tavaszi félév 
155 fő 320 fő 379 fő 336 fő 

    
2014. őszi félév 2015. őszi félév 2016. őszi félév 2017. őszi félév 

282 fő 345 fő 425 fő 410 fő 
 
 
 tagjai részére a kerületi rendőrkapitányság rendszeresen tart a bűnmegelőzésről, időseket 
kiemelten érintő bűncselekményekről tematikus előadásokat azzal a céllal, hogy a célcsoport 
minél kisebb eséllyel váljon a bűnözők áldozatává. 
 
Élelmiszerosztás: 
Az elmúlt időszakban már hagyományt teremtve az Önkormányzat évente 3 alkalommal a 
kerületben élő, bejelentett lakóhellyel rendelkező 65. életévet betöltött személyeket tartós 
élelmiszercsomaggal, burgonyával segíti. A lakcímnyilvántartás adatait alapul véve ez a 
segítség alkalmanként megközelítőleg 20.000 főt érint.  
Az élelmiszercsomagok tavasszal és télen kerülnek kiosztásra, a burgonyát ősszel kapják 
meg . ma jogosultak. A csomagosztások alkalmával a részvételi arány korábban 70, majd 75, 
jelenleg 80% körülire tehető.  
 
Az idősek helyzete és esélyegyenlősége vonatkozásában beazonosított problémák és a 
hozzájuk tartozó fejlesztési lehetőségek változatlan formában maradnak.  
 
 
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 
Szövegezést tekintve az alábbi részek kerülnek pontosításra: 
 
A fogyatékossággal élő embereket a magyar társadalomban is az egyik leghátrányosabb 
helyzetű csoportnak tekinthetjük. Az érintettek valamely tartós vagy végleges károsodása 
mellett, egészségi állapotukban és a társadalmi körülményeikben is számos nehézséggel 
küzdenek, melyek egyfelől jelentősen befolyásolják a mindennapi életüket, másfelől a 
társadalom által elfogadott normákhoz való igazodást. 
 

Megnevezés Mozgás-
korlátozott 

Hallás-
sérült 

Látás-
sérült 

Mentális-
pszichés  

Értelmi 
fogyatékos 

Autista 
spekt-
rumz. 

Beszédben 
korlátozott 

Halmozottan 
sérült és 
egyéb 

Össze-
sen 

Idősek nappali 
ellátása 14 17 16 6 3 0  1 1 58 

Szociális 
étkeztetés 37 6 15 24 2 0 3 10 97 

Házi 
segítségnyújtás 20  0 9 7 1  0  0 6 43 
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Fogyatékosok 
nappali 
ellátása** 

4 3 1 3 32** 5 5 7 32 

Jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás 

5  0 1 1 0   0   0  0  7 

Idősek 
átmeneti 
ellátása 

 0  0 2  0 1 0  0  0  3 

Egyéb 3 1 4  0  0  0   0   0 8 
Közösségi 
ellátás  0 0 0 6 0 0 0 0 6 

Pszichiátriai 
otthon* 0 0 0 176 0 0 0 0 176 

         430 
Összesen 83 27 48 223 39 5 9 24  

*nem önkormányzati intézmény   
** Az intézmény engedélyezett férőhelyszáma 30 fő, megállapodással rendelkező ellátottak száma 32 fő, ez az 
összes létszám és minden ellátott alapvetően középsúlyos értelmi sérült. Az egyéb sérülések (látás-, hallás stb.) 
az alapvető értelmi sérüléshez társul, azaz a 32 főn belül értendő. 
 
A fogyatékkal élő személyek nappali ellátását a kerületben a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat 
Gyöngyvirág Nappali Szolgálata biztosítja. A napközi otthon 30 férőhelyes, megállapodással 
rendelkező ellátottak száma 32 fő.  
2018. 03.13-án 32 fő gondozottjuk van.   
A napközi otthon elsősorban XVIII. kerületi, családban élő, felnőtt, középsúlyos értelmi 
sérültek részére nyújt nappali ellátást.  
A Szolgálat a nappali felügyelet, napi kétszeri étkezés, rendszeres orvosi felügyelet mellett 
rendszeres foglalkozásokat és szabadidős programokat biztosít az értelmi fogyatékkal élő 
felnőttek számára. 
A napközi otthonban a nappali ellátás vezető terápiás munkatárs és további egy fő terápiás 
munkatárs irányításával, a szociális gondozók naponta, kiscsoportos, egyénre szabott, 
úgynevezett szinten tartó- és fejlesztő foglalkozásokat tartanak a napközi otthon tagjainak. A 
foglalkozásokon festés, rajzolás, agyagozás, origami, gyöngyfűzés, írás, olvasás, számolás, 
mesefeldolgozás, praktikus ismeretek, egészségnevelés, verstanulás és számos egyéb 
fejlesztő-, szinten tartó program szerepel. 
A foglalkozásokon kívül szervezett szabadidős tevékenységek, mint például sport, zene, 
filmklub színesítik az ellátottak mindennapjait. Az intézmény parkosított udvara kiválóan 
alkalmas sporttevékenységekre és kertészkedésre is. Felszerelt szövőszoba és tornaszoba is 
lehetőséget ad a minél változatosabb mindennapi tevékenységekre.  
Kiemelkedő szerepe van a fejlesztő tevékenységben az intézmény tánccsoportjának, amely 
2000-ben alakult, s amely 2004-től Gyöngyvirág Tánccsoport néven szerepel különböző házi-, 
kerületi-, budapesti- és országos rendezvényeken.  
Jelentősége abban van, hogy a tánc (a szépérzéket, egyensúlyérzéket, fizikai állóképességet, 
kitartást, kötelességtudatot és számos más, fontos képességet) fejlesztő és szinten tartó, 
kedélyállapotra jótékony hatást gyakorló mivolta mellett, segíti az értelmi fogyatékosok széles 
körű megismerését, meglévő képességeik megmutatását, azaz - a számukra oly fontos- 
integrációs törekvéseket. 
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Megnevezés Intézmények 
száma 

Fejlesztést 
igénylő 

gyermekek 
száma 

Előforduló fejlesztési területek 

Óvodák 22 89 

komplex gyógypedagógia, autizmus-
specifi-kus, logopédiai , 
szomatopedagógiai, szurdopedagógiai és 
konduktív fejlesztés 

Általános 
iskolák 16 209 

komplex gyógypedagógia, autizmus-
specifikus, logopédiai, 
szomatopedagógiai, szurdopedagógiai és 
konduktív fejlesztés 

SOFI 1 191 

komplex gyógypedagógia, autizmus-
specifikus, logopédiai, 
szomatopedagógiai, szurdopedagógiai 
fejlesztés  

Középiskolák 3 15 
logopédiai, autizmus-specifikus 
fejlesztés  

Összesen 41 504   
     
 
A Budapest XVIII. Kerületi SOFI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulóinak száma a 2017/18-os tanévben 191 fő. 
A kerület mintegy 40 intézményében több mint 400 sajátos nevelési igényű gyermeket, 
tanulót lát el az intézmény az utazó gyógypedagógiai hálózaton keresztül. A SOFI utazó 
gyógypedagógusi hálózatában 6 logopédus szakember hiányzik a 2017/2018-as tanévre 
vonatkozóan. 
 
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. kerületi Tagintézménye több mint húsz korai 
fejlesztésben részesülő kisgyermeket, és 1 fejlesztő nevelésben részesülő gyermeket lát el. 
 
A fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlősége vonatkozásában beazonosított problémák és 
a hozzájuk tartozó fejlesztési lehetőségek változatlan formában maradnak.  
 
 
 
 
A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK (HEP IT) FELÜLVIZSGÁLATA 
 
 
A felülvizsgálat során új igény, új cél nem fogalmazódott meg.  
A meglévő feladatok megvalósítására kitűzött határidők azonban helyenként módosításra 
szorulnak. Ennek oka, hogy a megvalósításra meghatározott határidő valamilyen okból fogva 
nem teljesült. Több feladat kapcsán folyamatosság került megjelölésre, ahol szükségessé vált 
az intézkedés megvalósulása vonatkozásában végső határidő meghatározása.  
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1. Mélyszegénységben élők és romák 

 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Egységes fogalomhasználat kidolgozása a mélyszegénységben élőkre 
vonatkozóan 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Nincs az önkormányzatnak rendszeres és szervezett adatgyűjtési gyakorlata 
arra vonatkozóan, hogy az általa működtetett vagy felügyelt 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés mennyire biztosított a kerületben a 
mélyszegénységben élők számára. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az egységes fogalomhasználattal, adatbázissal lehetővé válik egy 
specifikusabb szolgáltatási struktúra kiépítése, a szakmaközi együttműködés 
erősítése és hatékonyabb humánerőforrás felhasználása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. 

Az intézkedés tartalma: 
A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével egységes fogalomhasználat 
kidolgozása a mélyszegénységben élőkre vonatkozóan a szociális, 
egészségügyi és köznevelési szakemberek bevonásával. 

Az intézkedés felelőse: - szociális területért felelős alpolgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2017. június 30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- közreműködő szakmai szervezetek, szakemberek 
- fogalmak  

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: szociális, egészségügyi és köznevelési szakemberek, informatikusok 
- pénzügyi: - 
- technikai: informatikai felszereltség 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az érintett szakterületek képviselőinek kölcsönös együttműködése révén. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások 

Nem valósult meg. 
Jogszabályok, illetve különböző tanulmányok meghatározzák a szegénység, 
mélyszegénység fogalmát.  
 
Módosítást igényel az intézkedés megvalósításának határideje, ezért a 
határidő 2019. december 31-re módosul. 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: Adatgyűjtés a mélyszegénységben élőkre vonatkozóan 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Nincs az önkormányzatnak rendszeres és szervezett adatgyűjtési gyakorlata 
arra vonatkozóan, hogy az általa működtetett vagy felügyelt 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés mennyire biztosított a kerületben a 
mélyszegénységben élők számára. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az egységes fogalomhasználattal, adatbázissal lehetővé válik egy 
specifikusabb szolgáltatási struktúra kiépítése, a szakmaközi együttműködés 
erősítése és hatékonyabb humánerőforrás felhasználása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepció. 

Az intézkedés tartalma: 

Az érintett intézmények, szervezetek közreműködésével adatgyűjtés, a 
közszolgáltatásoknak (pl. nevelés-oktatás, szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi, egészségügyi, idős- és hajléktalan ellátások, családsegítő 
szolgáltatás) megfelelően. 

Az intézkedés felelőse: - a szociális területért felelős alpolgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2019. június 30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- adatszolgáltatók  
- közszolgáltatások  
- beérkezett adatok  
- összesített adatok  
 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: adatszolgáltatást- és rögzítést végző munkatársak informatikusok 
- pénzügyi: - 
- technikai: informatikai felszereltség 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az érintett szakterületek kölcsönös együttműködése révén. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások 

Megvalósíthatósága egyeztetést, kidolgozást igényel. Megvalósításának 
határideje vonatkozásában módosítás szükséges.  
 
Az intézkedés megvalósításának határideje 2019. december 31-re módosul.  
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Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Adatbázis és fogalomtár kialakítása a mélyszegénységben élőkre 
vonatkozóan 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Nincs az önkormányzatnak rendszeres és szervezett adatgyűjtési gyakorlata 
arra vonatkozóan, hogy az általa működtetett vagy felügyelt 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés mennyire biztosított a kerületben a 
mélyszegénységben élők számára. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az egységes fogalomhasználattal, adatbázissal lehetővé válik egy 
specifikusabb szolgáltatási struktúra kiépítése, a szakmaközi együttműködés 
erősítése és hatékonyabb humánerőforrás felhasználása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepció. 

Az intézkedés tartalma: 
A célcsoport igényeinek és a szolgáltatásoknak az összehangolása. Az 
elkészült fogalomtár és adatbázis létrehozása, közreadása az érintett 
intézmények számára.  

Az intézkedés felelőse: - a szociális területért felelős alpolgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2019. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- nyilvántartások  
- fogalmak  
- intézmények 
 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: szociális, egészségügyi és köznevelési szakemberek 
- pénzügyi: - 
- technikai: informatikai felszereltség 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az érintett szakterületek kölcsönös együttműködése révén. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások Megvalósíthatósága kidolgozás alatt. Módosítást nem igényel 
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Intézkedés sorszáma: 4. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: Reintegrációs program keretében alkotó-termelő foglalkozások szervezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A családok átmeneti otthonába beköltöző szülők, valamint a hajléktalan 
ellátásban nyilvántartottak nagy hányada nem tud közvetlenül visszatérni a 
nyílt munkaerőpiacra. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A szociális ellátásban részesülő felnőttek minél hatékonyabb társadalmi 
reintegrációja, munkaerőpiacon való megjelenéssel a szociális ellátó 
rendszer terheinek csökkentése. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepció 

Az intézkedés tartalma: Szocializációs és készségfejlesztő, valamint alkotó-termelő foglalkozások 
szervezése a szociális intézményekben gondozottak számára. 

Az intézkedés felelőse: - a szociális területért felelős alpolgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2017. április 30-tól folyamatos 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- részt vevő intézmények  
- ellátást igénybe vevők 
- részt vevők 
- programok  

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: szociális terület szakemberei 
- pénzügyi: a programok lebonyolításának költségei 
- technikai: a programok lebonyolítására alkalmas helyiségek 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az érintett gondozottak, a programszervező szakemberek együttműködése 
révén, a pénzügyi és technikai feltételek biztosításával. 
 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások 

A Városgazda Zrt.-vel való sikeres együttműködésnek, továbbá a közvetítési 
eredmények érdekében a Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. kerületi 
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya és a Csibész Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat között szoros együttműködésének köszönhetően a kerületben a 
munkanélküliek számának csökkenése. A bejelentett álláshelyekről 
információnyújtással, illetve a kerületben rendszeresen szervezett 
állásbörzék megtartásával történik az együttműködés. Ennek köszönhetően 
az álláskeresők számára mindig az aktív, és élő álláshirdetések kerülnek 
előtérbe. A sikeres munkavállalás érdekében az igénybe vevők számára 
komplex segítségnyújtás történik: önéletrajz megírása, állásinterjún való 
megjelenés, munkába állás. A felkészítő foglalkozások csoportban és 
egyénileg történnek. 
A szolgáltatást igénybe vevők száma 2017-ben 34 fő.  
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A VEKOP-6.2.1-15 „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú 
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 
Budapesten” c. pályázat elnyerése következtében az elkövetkezendő 
időszakra a szoft programok között megvalósításra váró tevékenység: 

− a képzési, átképzési és pályaorientációs programok aktív korúak 
részére, 

− interkulturális elfogadást segítő programok, 
− a jobb társadalmi integrációt elősegítő kompetencia fejlesztés, 
− mobilizációs program. 

  
Az intézkedés részben megvalósult. Az intézkedés fenntartása továbbra is 
szükséges, folyamatos. 
 
Megvalósulásának végső határideje 2021. június 28.  
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Intézkedés sorszáma: 5. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: A szociális ellátásban részesülők bevonása a közfoglalkoztatásba 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A családok átmeneti otthonába beköltöző szülők, valamint a hajléktalan 
ellátásban nyilvántartottak nagy hányada nem tud közvetlenül visszatérni a 
nyílt munkaerőpiacra. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A szociális ellátásban részesülő felnőttek minél hatékonyabb társadalmi 
reintegrációja, munkaerőpiacon való megjelenéssel a szociális ellátó 
rendszer terheinek csökkentése. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepció. 

Az intézkedés tartalma: Azoknak a munkanélkülieknek a közfoglalkoztatásba történő bevonása, akik 
a kerületben működő szociális intézményekben kapnak ellátást.  

Az intézkedés felelőse: - a szociális területért felelős alpolgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2017. június 30.-tól folyamatos 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- ellátásban részesülők  
- álláskeresők  
- közfoglalkoztatottak  
- közfoglalkoztatási programok  

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: közfoglalkoztatás területéért felelős és szociális szakemberek 
- pénzügyi: a közfoglalkoztatás megszervezésének költségei 
- technikai: a közfoglalkoztatás megvalósításának tárgyi feltételei 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az érintett gondozottak, a közfoglalkoztatás megszervezéséért felelős 
szakemberek együttműködése révén, a pénzügyi és technikai feltételek 
biztosításával. 
 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások 

Javulóban van a munkanélküliség kérdése. Egyre többen állnak munkába.  
A Családok Átmeneti Otthonába bekerült felnőtteknek az otthonban eltöltött 
idő alatt és a kiköltözés után is sok esetben megmarad a munkaviszonyuk. 
Jelenleg 5 felnőtt él az otthonban, ebből 2-nek nem volt munkahelye a 
beköltözéskor, jelenleg már mind az 5 felnőtt lakó rendszeresen eljár 
dolgozni.  
Mindez köszönhető a Városgazda Zrt.-vel való sikeres együttműködésnek. 
Továbbá a közvetítési eredmények érdekében Budapest Főváros 
Kormányhivatala XVIII. kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztálya és a Csibész 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat között szoros együttműködés jött létre. A 
bejelentett álláshelyekről információnyújtással, illetve a kerületben 
rendszeresen szervezett állásbörzéken való együttműködéssel segítik 
egymást. Ennek köszönhetően az álláskeresők számára mindig az aktív, és élő 
álláshirdetések kerülnek előtérbe. A sikeres munkavállalás érdekében az 
igénybe vevők számára komplex segítségnyújtás történik:  
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önéletrajz megírása, állásinterjún való megjelenés, munkába állás. A 
felkészítő foglalkozások csoportban és egyénileg történnek. 
A szolgáltatást igénybe vevők száma 2017-ben 34 fő.  
 
A VEKOP-6.2.1-15 „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú 
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 
Budapesten” c. pályázat elnyerése következtében az elkövetkezendő 
időszakra a szoft programok között megvalósításra váró tevékenység: 

− a képzési, átképzési és pályaorientációs programok aktív korúak 
részére, 

− interkulturális elfogadást segítő programok, 
− a jobb társadalmi integrációt elősegítő kompetencia fejlesztés. 

 
Az intézkedés részben megvalósult.  
Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges, folyamatos. 
 
Megvalósulásának végső határideje 2021. június 28. 
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2. Gyermekek 

 

Intézkedés sorszáma: 1.  

Az intézkedés címe, 
megnevezése: Családok életvitelének segítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A kerületben élő családok nem csak anyagi nehézségekkel küzdenek, a 
család életvitele, a családi konfliktus és a gyermeknevelési problémák azok, 
amik a családok nagy részében nehézségként megjelennek. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A gyermekjóléti szolgálatnál jelentkező családok problémáinak enyhítése, 
megoldása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programja 

Az intézkedés tartalma: 
Évente néhány alkalommal családi napok szervezése és lebonyolítása, 
fókuszálva azokra a nehézségekre, amelyekkel a kerületben élő családok 
küzdenek.  

Az intézkedés felelőse: 
 
- a szociális területért felelős alpolgármester 
 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2017. szeptember 1-től folyamatos 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- ellátásban megjelenő családok  
- felmerülő problémák  
- programok  

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: szociális terület szakemberei, trénerek 
- pénzügyi: a programok tárgyi és személyi feltételeinek költségei 
- technikai: a foglalkozásokhoz szükséges eszközök, helyiségek 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A szakemberek és a rászoruló családok együttműködése révén, a tárgyi és 
személyi feltételek biztosításával. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások 

Az önkormányzat és intézményei számos rendezvény révén biztosít 
különböző programokat a családok és gyermekek részére, melyekből néhány 
kiemelve: 
 
Gyereknapi program 2017. május 28-án került megrendezésre a Bókay-
kertben és a pestszentimrei Hősök terén. Mindkét helyszínt pillanatok alatt 
benépesítette a gyereksereg, akik különböző színes programokon vehettek 
részt – meseelőadás, tánc, sport is megjelent a színpadon. Vidámpark, 
pónilovaglás, ugrálóvár, kézműves sátrak. 
 
Nyári Napközis Tábor: 2017. június 26-tól augusztus 25-ig tartó egyhetes 
turnusonként került megszervezésre a napközis tábor. Turnusonként 400-
500 gyermek élvezhette az önkormányzat Bókay-kerti nyári táborának 
programjait. Önkormányzati támogatással a táborozást napi alapdíjjal 
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lehetett igénybe venni. Ez magába foglalta a heti alapprogramokat és a napi 
háromszori étkezést. A szakraji foglalkozásokért kellett pluszban fizetni. A 
gyerekek olyan élményeket szerezhettek a szünidőben, melyekről különböző 
okok miatt kénytelenek lemondani, vagy csak ritkán részesülhetnek benne. 
Különböző játékok és sportolási lehetősségek – tenisz, labdarúgás, 
harcművészet, mazsorett- és zumba, akrobatikus rock and roll – mellett 
számos kiránduláson – múzeumlátogatás, állatkerti séta, Fővárosi 
Nagycirkusz, budapesti úszó-világbajnokság, sétahajózás, buszos 
kirándulások - is részt vehettek. Betekintést nyerhettek a hulladék korszerű 
begyűjtésének és feldolgozásának módjaiba. A rendőrkapitányság 
közreműködésével számos hasznos dolgot tanulhattak meg, mint a 
biztonságos közlekedés, önvédelem. Mindezek kapcsán az olyan 
gyerekeknek is élményekkel teli lehetett a nyár, akiknek a családjában 
egyébként nem telik nyaralásra. Továbbá a gyerekek nem csavarogtak, 
hanem a szünidőt hasznosan töltötték el. A tábort igénybe vevők létszáma 
2017. évben 15.735 fő.  
 
Havanna napok 
 
Nyári Tábor 
A CSIBÉSZ Család- és Gyermekjóléti Központ által a nyári tábor 
Balatonbogláron került megszervezésre, ahol az egészségnevelésen túl egyéb 
foglalkozásokon, programokon vehettek részt a gyerekek (strandolás, túrák, 
múzeumlátogatások stb.) 2016. évben 27 gyereknek, 2017. évben 25 
gyereknek tudták a nyári tábor lehetőségét biztosítani.  
 
„Együtt a családdal” programsorozat keretén belül szabadidős programok 
családoknak: 
A CSIBÉSZ Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében került 
megrendezésre az „Együtt a családdal” programsorozat (különböző családi 
programok), melyek olyan közös élményt nyújtanak a családoknak a 
szabadidő tartalmas eltöltése által, amire egyre kevesebb idejük, és 
lehetőségük van.  
A programok fő célja, hogy a családok fedezzék fel újra az együtt töltött idő 
szépségét. 2017. évben ilyen program 3 alkalommal került megrendezésre 
(cirkusz és állatkert látogatás), melyen 120 család vett részt.  
 
A VEKOP-6.2.1-15 „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú 
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 
Budapesten” c. pályázat elnyerése következtében az elkövetkezendő 
időszakra a szoft programok között megjelenő tevékenység: 

− óvodai nevelési programok kibővítése 
− óvodai, iskolai szakmai szolgáltatások kibővítése 
− gyermekek sikeresebb iskola felzárkózását elősegítő, kiegészítő 

oktatási és készségfejlesztési programok, 
− szabadidős programok, 
− bűnmegelőzés, 
− mobilizációs programok.  

Az intézkedések fenntartása továbbra is szükséges.  
Az intézkedések folyamatosak.  
Megvalósulásának végső határideje 2021. június 28. 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: Életmód programok szervezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Szükséges az életmód változtatással befolyásolható gyermekkori 
egészségügyi problémák kialakulásának megelőzése. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az egészséges életmód kialakításának, a helytelen életmóddal együtt járó 
problémák megelőzésének segítése gyermekkorban. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Köznevelési intézmények pedagógiai programja 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Egészségügyi Koncepciója 

Az intézkedés tartalma: Az egészséges életmódot, egészségmegőrzést, és fejlesztést célzó 
programok szervezése a kerületi gyermekek részére.  

Az intézkedés felelőse: - a szociális és oktatási területért felelős alpolgármesterek 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2020. június 30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- programok  
- részt vevő gyermekek  

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: egészségügyi szakemberek, pedagógusok 
- pénzügyi: a programok tárgyi és személyi feltételeinek költségei 
- technikai: a programszervezésre alkalmas helyiségek 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A megfelelő szakemberek együttműködése révén, a pénzügyi feltételek 
biztosításával. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások 

Egészségtudatosságot ösztönző-, prevenciós szűrőprogramok megvalósulása 
az elmúlt években folyamatosan történtek. Mind az alapellátásban, mind a 
szakellátásban folyamatosan folyik prevenciós tevékenység. 
A szakrendelőben évente több alkalommal került sor szűrőnap 
megrendezésére, a kerületi lakosok számára ingyenesen.  
2018. évben az első szűrőnap 04. 14-én került megrendezésre a Zsebők 
Zoltán szakrendelőben.  
 
Szűrést végző osztályok 
- Laboratórium (vércukor és koleszterinmérés) 
- Nőgyógyászat (méhnyakrák szűrés) 
- Orr-fül- gégészet (szájüregi daganat szűrése) 
- Kardiológia (kardiológiai állapotfelmérés) 
- Bőrgyógyászat (rosszindulatú bőrdaganatok szűrése) 
- Hasi ultrahang (kizárólag időpontra) 
 
 



39 
 

 
Betegforgalom osztályonkénti lebontásban: 

Megnevezés Betegszám 
Nőgyógyászat 5. 17 
Fül-orr-gégészet 4. 19 
Bőrgyógyászat 4. 36 
Kardiológia 1 39 
Ultrahang 2. 61 
Összesen 98 
   
labor:  35 

 
A kerületi óvodákban ortopediai szűrésre került sor a beiskolázás előtt álló 
gyermekek körében.  
 
Nyári életmód tábor 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága 23/2017. (II. 20.) 
számú NB határozatával pályázatot hirdetett ”Nyári életmód tábor” 
szervezésére. A pályázat célja a kerületben élő, illetve tanuló 5-14 éves korú 
gyermekek egészségmegőrző, egészségfejlesztő és betegségmegelőző 
tevékenységének - a test és a szellem fejlődéséhez szükséges táplálkozás-, 
tisztálkodás-, mozgáskultúra életmód mintáinak - bemutatása, átadása, 
személyre szóló fejlesztése volt. 
2017. évben a támogatási összeg 2 millió forint volt, melyre a kerületben 
tevékenykedő civil szervezetek pályázhattak. Ennek kapcsán 7 alapítvány 
részesült önkormányzati támogatásban. A táborozás sok gyermeknek 
szerzett örömöt, legtöbbjük számára ez volt az egyetlen lehetőség a 
nyaralásra. A programok igen sokszínűek, változatosak voltak. 
 
A VEKOP-6.2.1-15 „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú 
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 
Budapesten” c. pályázat elnyerése következtében a szoft programok között 
megjelenő megvalósításra váró tevékenység az elkövetkezendő időszakra: 

− egészségügyi prevenciós és szűrő programok erősítése.  
 
 
Az intézkedés további fenntartása szükséges. Módosítást nem igényel.  
Az intézkedés folyamatos.  
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3. Nők 
 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: A családon belüli erőszak áldozatainak segítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A családon belüli erőszak látens, nem jut a hatóságok tudomására. Az 
áldozatok nem tájékozottak a krízishelyzetben igénybe vehető 
szolgáltatások tekintetében. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: A családon belüli erőszak áldozatainak segítése. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
2009. évi LXXII. törvény. 

Az intézkedés tartalma: 

Az egészségügyi szolgáltatást nyújtók (védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi 
gyermekorvos), a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, (családsegítő 
szolgálat, családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti 
központ, gyermekek vagy családok átmeneti otthona), a közoktatási 
intézmények, a nevelési tanácsadó, a gyámhatóság, a rendőrség, az 
egyesületek, alapítványok bevonásával tájékoztató előadások szervezése. 

Az intézkedés felelőse: - a szociális területért felelős alpolgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2017. január 1-jétől folyamatos 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- előadások, fórumok  
- részt vevők  
- jelzések 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: egészségügyi, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások 
szakemberei, köznevelési intézmények vezetői, gyámhatóság, rendőrség, 
nevelési tanácsadó munkatársai  
- pénzügyi: meghívók nyomtatásának, küldésének költségei 
- technikai: számítógép, nyomtató, fórum megtartására alkalmas helyiség 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A jelzőrendszerben részt vevő szakemberek együttműködése révén. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások 

A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ által a nők elleni, illetve családon 
belüli erőszak kezelése érdekében rendszeres tájékoztatás nyújtása a 
bántalmazással érintett kliensek részére a védett otthonban történő 
elhelyezés feltételeiről, lehetőségéről. Az intézmény szervezeti egységeiben 
kifüggesztve elérhető az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszám 
(OKIT), mely egy ingyenesen hívható zöldszám. A 2017-es évben 3 anyának 
és gyermekének lett biztosítva a védett otthonba történő eljutás feltétele, 
melyet a busz-, vonatjegy megvásárlásával, a férőhely megkeresésével, 
valamint a pályaudvarra való kíséréssel tudták támogatni. Adott 
intézményünk minden szervezeti egységében elérhetőek a bántalmazott 
anyákat fogadó anyaotthonok elérhetőségei.  
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A XVIII. kerületi Rendőrkapitányság szervezésében „Házhoz megyünk” című 
rendezvénysorozat keretén belül olyan aktuális témák kerültek terítékre, 
mint az internetbiztonság, vagyonvédelem, családon belüli erőszak, 
drogprevenció, áldozatvédelem. 2017. augusztusában a Kondor Béla 
Közösségi Házban megközelítőleg 30 fős részvétellel, elsősorban 6-14 éves 
gyerekek vettek részt, akik a netezés rejtett csapdáiba – filmvetítéssel 
illusztrálva – kaptak betekintést. A szakértők az ilyen esetekben alkalmazható 
gyakorlati tanácsokkal szolgáltak. A rendezvény során a fent említett 
témákkal kapcsolatos kérdések is válaszra találtak. A „Házhoz megyünk” 
elnevezésű programsorozat folytatódik.  
 
A VEKOP-6.2.1-15 „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú 
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 
Budapesten” c. pályázat elnyerése következtében a szoft programok között 
megvalósításra váró tevékenység az elkövetkezendő időszakra:  

− bűnmegelőzés.  
 
 
Az intézkedések fenntartása szükséges.  
Az intézkedések folyamatosak.  
 
Megvalósulásának végső határideje 2020. december 31. 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: Tájékoztatás krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásokról 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A családon belüli erőszak látens, nem jut a hatóságok tudomására. Az 
áldozatok nem tájékozottak a krízishelyzetben igénybe vehető 
szolgáltatások tekintetében. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: A családon belüli erőszak áldozatainak segítése. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
2009. évi LXXII. törvény. 

Az intézkedés tartalma: 
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ bevonásával tájékoztató 
dokumentumok, szórólapok készítése, a jelzőrendszer bevonásával 
terjesztése. 

Az intézkedés felelőse: - a szociális területért felelős alpolgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2017. január 1-jétől folyamatos 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- szórólapok  
- terjesztési felületek  
- terjesztésben részt vállaló intézmények 
- jelzések  

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: egészségügyi, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások 
szakemberei, köznevelési intézmények vezetői, gyámhatóság, rendőrség, 
nevelési tanácsadó munkatársai  
- pénzügyi: szórólapok nyomtatásának, küldésének költségei 
- technikai: számítógép, nyomtató 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A jelzőrendszerben részt vevő szakemberek együttműködése révén. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások 

A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ által a nők elleni, illetve családon 
belüli erőszak kezelése érdekében rendszeres tájékoztatás nyújtása a 
bántalmazással érintett kliensek részére a védett otthonban történő 
elhelyezés feltételeiről, lehetőségéről. Az intézmény szervezeti egységeiben 
kifüggesztve elérhető az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszám 
(OKIT), mely egy ingyenesen hívható zöldszám.  
A szakmaközi megbeszéléseken a jelzőrendszer tagjainak részletes 
tájékoztatása történik az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiadott szakmai 
protokollokról, különös tekintettel a „Módszertani útmutató A 
gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek 
bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló 
szektorsemleges egységes elvek és módszertan” című dokumentumra, mely 
a jelzőrendszer tagjai számára nyújt segítséget arra az esetre, ha a gyermek 
környezetében bántalmazásra utaló jeleket észlelnek.  
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A tájékoztatások során az észlelő- és jelzőrendszer tagjai kapnak tájékoztatást 
arra vonatkozóan, milyen segítséget tudnak nyújtani a bántalmazó 
környezetben élő családok számára.   
 
Az intézkedések fenntartása szükséges.  
Intézkedés további megvalósulása folyamatos.  
 
Megvalósulásának végső határideje 2021. június 28. 
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4. Idősek 

 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Generációk közötti együttműködési lehetőségek a kölcsönös elfogadás 
jegyében 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Magas a kerületben élő nyugdíjasok száma.  

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az időskorúak és fiatalok kölcsönös elfogadásának elősegítése, a generációk 
együttműködésének ösztönzése. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Idősellátásban részt vevő intézmények szakmai programja 
Nyugdíjas klubok programtervezete 
Köznevelési intézmények pedagógiai programja 

Az intézkedés tartalma: A 14-25 éves korú fiatalok és az idősebb generáció közötti együttműködést 
elősegítő programok szervezése  

Az intézkedés felelőse: - szociális és oktatási területért felelős alpolgármesterek 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2017. március 1-jétől folyamatosan 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- programok 
- részt vevő fiatalok 
- részt vevő nyugdíjaskorúak 
- szakmai intézmények, szervezetek 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: szociális területen dolgozó szakemberek, civil egyesületek 
munkatársai, pedagógusok 
- pénzügyi: a programok tárgyi feltételeinek költségei 
- technikai: programok lebonyolítására alkalmas helyiségek 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A generációk közötti kölcsönös együttműködés révén. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások 

Önkormányzatunk által fenntartott Somogyi László Szociális Szolgálat 
szervezésében 2017. október 4-én a Liszt Ferenc repülőtér A2 terminálján 
került sor az ellátottak közreműködésével azon előadásra, melynek során 
néma jelnyelven  tolmácsolták Demjén Ferenc: Honfoglalás című dalát. Az 
előadás üzenete, hogy az idősek elkísérik azokat a fiatalokat, akik elutaznak 
az országból, de ugyanakkor vissza is várják őket.  
 
Az intézkedés további megvalósulása folyamatos.  
 
Megvalósulásának végső határideje 2021. június 28. 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Az ellátórendszer szolgáltatásainak, programjainak népszerűsítése az 
idősek körében 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A kerületben élő időskorúak számához képest viszonylag kevés azon 
nyugdíjasok száma, akik a kifejezetten a részükre szervezett programokat 
igénybe veszik.  

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A kerületben élő időskorú lakosság életvitelének megkönnyítése, 
szabadidejének tartalmassá tétele. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Idősügyi Nemzeti Stratégia 
Idősellátásban részt vevő intézmények szakmai programja 

Az intézkedés tartalma: 
Tájékoztatás a szociális intézményekben működő ellátásokról, a szociális és 
nyugdíjas klubok bevonásával, és támogatásával, a média révén a szervezett 
programok kiszélesítése kerületi szintűre. 

Az intézkedés felelőse:  - a szociális területért felelős alpolgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2017. június 30.-tól folyamatos 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- tájékoztatások  
- programok  
- részt vevő nyugdíjaskorúak  
- részt vevő szakmai szervezetek, szakemberek 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: szociális területen dolgozó szakemberek, civil egyesületek 
munkatársai 
- pénzügyi: a programok személyi és tárgyi feltételeinek költségei 
- technikai: a programok megtartására alkalmas helyiség 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az igények jelentkezése és a megvalósítás lehetőségeinek függvényében, az 
időskorú lakosság nyitottsága révén. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások 

A művelődési házak, könyvtárak és a szociális intézmények, nyugdíjas klubok 
között rendszeres együttműködés van, ez elősegíti a változatos, igényes 
programok biztosítását az idősek részére.  
Nagy figyelmet fordítanak arra, hogy az igénybe vehető szolgáltatások körét, 
szervezett programokat a lakosság minél szélesebb köre ismerje meg.  Pl. 
Önkormányzatunk által fenntartott Somogyi László Szociális Szolgálat 
szervezésében 2017. október 5-én került megrendezésre az „Őszikék” 
Vándorkupa rendezvény, ahol a kerületi szervezetek nyugdíjasai versengenek 
a kupa elnyeréséért. Cél a hagyományőrzés, a kapcsolatépítés, a 
természetesség, a népi hagyományok és szokások felelevenítése és 
megőrzése. A rendezvény mottója Varázsoljuk a vidéket a fővárosba, melyet 
az elkövetkezendő években is szeretnének megvalósítani, mindig más-más 
tájegységre, népcsoportra fókuszálva. Idei évben Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei városok közül különösképpen Karcagra orientáltak.  A rendezvényen 
kb. 120 fő vett részt. A résztvevők leginkább 65 éven felüliek.  
Intézkedés további megvalósulása folyamatos. 
Megvalósulásának végső határideje 2021. június 28.   
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Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 50 év feletti álláskeresők elhelyezkedése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az 56 év feletti munkanélküliek száma meglehetősen magas, és bár az 56-60 
év közötti álláskeresők száma csökken, a 61 év felettieké növekszik. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: Az 50 év feletti álláskeresők elhelyezkedésének segítése. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. törvény 

Az intézkedés tartalma: 
Szakemberek bevonásával, az érintett célcsoport és a munkáltatók 
részvételével tájékoztatás a jogszabályokról, lehetőségekről, igénybe vehető 
munkáltatói kedvezményekről. 

Az intézkedés felelőse: - polgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2020. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- tájékoztatások  
- 50 év feletti álláskeresők 
- részt vevő álláskeresők 
- részt vevő szakmai szervezetek, szakemberek 
- részt vevő munkáltatók 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: munkaügyi központ munkatársai, civil egyesületek munkatársai, 
munkaközvetítők, munkáltatók képviselői 
- pénzügyi: a programok személyi és tárgyi feltételeinek költségei 
- technikai: a programok megtartására alkalmas helyiség 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az igények és érdeklődés függvényében, az érintett célcsoport és a 
munkáltatók együttműködése révén. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások 

2017-ben megalakultak a nyugdíjas szövetkezetek, amelyek lehetővé teszik a 
nyugdíjasok foglalkoztatását.  
Az intézkedések fenntartása szükséges. 
Intézkedés további megvalósulása folyamatos. Módosítást nem igényel.  
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5. Fogyatékkal élők 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: Fogyatékkal élő személyek feltérképezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A fogyatékkal élő személyekre vonatkozóan pontos, értékelhető kerületi 
statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A kerületben fogyatékossággal élők számának, fogyatékossági típusának, 
igényeiknek a megismerése. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998.évi XXVI. törvény 

Az intézkedés tartalma: 

Fogyatékkal élőkkel kapcsolatban álló országos és kerületi civil szervezetek 
bevonásával adatbekérés, adatbázis kialakítása: fogyatékkal élők 
száma/fogyatékosság típusa, jelenlegi ellátásuk, életvitelükre, 
munkavállalási hajlandóságukra/képességükre vonatkozó információk 
összegyűjtése. 

Az intézkedés felelőse: - szociális területért felelős alpolgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2017. június 30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- felmérésben részt vevő szervezet/intézmények száma 
- kiküldött felmérőlapok száma 
- visszaérkező felmérő lapok száma 
- fogyatékkal élők száma 
- fogyatéktípusok száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: kerületi intézmények, szervezetek vezetői, szakemberei 
 - pénzügyi: - 
- technikai: informatikai feltételek 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az érintett szakemberek együttműködése révén. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások 

Nem valósult meg.  
A fogyatékkal élők számával, helyzetével kapcsolatosan továbbiakban is 
kevés adattal rendelkezünk. Ezen hiány pótlására az intézkedési tervet 
fenntartjuk.  
Módosítást igényel az intézkedés megvalósításának határideje.  
 
Megvalósíthatóságának formája kidolgozást igényel, ezért az intézkedés 
megvalósításának határideje 2021. június 28-ra módosul. 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: Gyermekek érzékenyítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Szükséges a fogyatékkal élő személyek társadalmi elfogadtatásának, a 
befogadó oktatásnak a biztosítása az iskolákban tanuló diákok számára. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A gyermekek elfogadóvá és befogadóvá váljanak sajátos nevelési igényű 
társaikkal szemben. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998.évi XXVI. törvény 

Az intézkedés tartalma: 
Érzékenyítő tréningek szervezése általános és középiskolás diákok részére a 
fogyatékkal élő egyesületek, szervezetek szakembereinek 
közreműködésével. 

Az intézkedés felelőse: - a szociális területért felelős alpolgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2017. június 1-jétől folyamatos 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- tréningek száma 
- részt vevők száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: trénerek, pedagógusok 
- pénzügyi: tréner munkadíja 
- technikai: tréningre alkalmas helyiség 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Megfelelő tréner és díjának biztosításával, a köznevelési intézmények 
nyitottságával. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások 

Nemcsak a gyermekek érzékenyítését célozzák meg azok a rendezvények, 
melyek a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat Gyöngyvirág Nappali Szolgálat 
kapcsán – ellátottjaik közreműködésével – kerülnek megrendezésre. Az 
intézményben azok a középsúlyos, elsősorban felnőtt értelmi sérültek kapnak 
ellátását, akik családban élnek, munkahelyen nem foglalkoztathatóak és 
állapotuk nem indokolja a bentlakásos intézményi elhelyezést. Fő cél a 
szabadidő hasznos eltöltése, önálló életre nevelésük, önkifejezésük 
megvalósítása, önértékelésük javítása, társadalomba való beilleszkedésük 
segítése. E célkitűzést önkormányzatunk oly módon segíti, hogy lehetőséget 
biztosít számukra a különböző rendezvényeken történő fellépésre, továbbá 
az általuk készített munkákból a Polgármesteri Hivatalban kialakított 
„Városháza Galéria” biztosítja a rendszeres kiállítás lehetőségét. Míg az 
elmúlt években az ellátottak által különböző kézműves technikával készített 
alkotások kerültek bemutatásra, 2017. szeptember 19. napján került 
megnyitásra az a fotókiállítás, ahol a fényképek segítségével betekintést 
nyerhettünk arra vonatkozóan, hogy a fogyatékosok nappali ellátását 
igénybe vevő ellátottak mit tartanak fontosnak megörökíteni. 
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Mindez tükrözi nyitottságukat a világra, illetve sajátos nézőpontjukat is. Az 
ellátottak által kiválasztott pillanatok kerültek megörökítésre, melyek 
kapcsán betekintést nyerhettünk az intézmény hétköznapjaiba, 
kirándulásaikba, nyári programjaikba.  
A fotók, rajzok, kézműves alkotások is megmutatják, mennyi szépség lakik a 
lelkükben. Ezek az emberek segítenek ráeszmélni, mennyire felületesen 
szemléljük a világot. Az ő szemükön át ráébredünk: sokkal több esztétikai 
élmény érhetne minket, ha alaposabban vizsgálnánk a dolgokat. Így az általuk 
készített műveken keresztül saját magunkat is jobban megismerhetjük. 

 
 
A fogyatékkal élő gyermekek óvodai nevelése, sportolása és megfelelő iskolai 
előkészítése érdekében 2017. október 16-án a XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata és a Fogyatékosok Országos Diák- és 
Szabadidősport-szövetsége (Fodisz) szakmai együttműködési megállapodást 
írt alá. A megállapodás célja a mozgáskorlátozott gyerekek és fiatalok 
sportolását, illetve az egészséges gyerekekkel való közös mozgást, sportolást 
elősegítő programok előkészítése. A sport, illetve kisgyermekek esetében a 
közös játék, az együtt mozgás lehetőséget ad az elfogadás megtanulására. 
Ezen megállapodás elősegíti, hogy a nem fogyatékkal élő gyermekek számára 
természetessé váljon a fogyatékkal élő, vagy egyéb sajátos nevelési igényű 
csoporttársak elfogadása. 
 
Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges, folyamatos. 
 
Megvalósulásának végső határideje 2021. június 28. 
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Intézkedés sorszáma: 3.  

Az intézkedés címe, 
megnevezése: Szakmai konferencia a fogyatékkal élőkért 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Szükséges a kerületben fogyatékkal élők életvitelének, problémáinak 
megismertetését célzó rendezvény(ek) szervezése. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A kerületben fogyatékkal élők életvitelének, problémáinak megismertetése 
a lakossággal. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

Az intézkedés tartalma: 

A Fogyatékos Emberek Nemzetközi Világnapja (december 3.) alkalmából 
szakmai konferencia szervezése az érintett célcsoport problémáinak, 
igényeinek megismerése, életvitelének megkönnyítése érdekében a 
szociális ellátórendszer, foglalkoztatás, kedvezmények, önkéntesség 
lehetőségeinek számba vételével. 

Az intézkedés felelőse: - a szociális területért felelős alpolgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2017. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- meghívott szervezetek száma 
- részt vevők száma (célcsoport) 
- részt vevők száma (szakember, munkáltató) 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: a szakterületek szakértői, a település vezetői 
- pénzügyi: előadók tiszteletdíja 
- technikai: a konferencia megtartására alkalmas terem, informatikai 
felszereltség 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A célcsoport és a szakemberek együttműködése révén. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások 

Megvalósult.  
Az egyenlő esélyek biztosításához szükséges e célcsoport érdekeiben 
kerületünkben tevékenykedő intézmények, szervezetek összefogása. Ennek 
első lépéseként a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából 
Önkormányzatunk 2017. december 4-én „Összefogás a fogyatékos 
emberekért” címmel konferenciát szervezett. Célja, hogy a kerületi 
intézmények, szervezetek tudomást szerezzenek egymásról, megismerjék 
egymás munkáját annak érdekében, hogy a jövőben a fogyatékos emberekért 
történő együttműködés még hatékonyabban és célzottabban segítse a 
mindennapokban a fogyatékkal élőket. A konferencia alkalmával a 
kerületben működő sajátos nevelési igényű gyermekekkel, fogyatékos 
emberekkel foglalkozó intézmények, szervezetek képviselői mutatkoztak be 
(9 intézmény, szervezet által).  
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Intézkedés sorszáma: 4. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: Megváltozott munkaképességű személyek munkavállalása 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Nem ismert a kerületi munkáltatók által alkalmazott megváltozott 
munkaképességűek száma, alkalmazásukra vonatkozó hajlandóságuk, 
ugyanakkor a megváltozott munkaképességű személyek nehezebben 
jutnak munkalehetőséghez. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: A megváltozott munkaképességű személyek munkához jutásának segítése. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 

Az intézkedés tartalma: 
Fórumok, tájékoztatók révén a megváltozott munkaképességű személyek, 
és azon munkavállalók közötti kapcsolatfelvétel segítése, akik érdeklődnek 
a fogyatékkal élők foglalkoztatása iránt. 

Az intézkedés felelőse: - a szociális területért felelős alpolgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2017. június 30.-tól folyamatos 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- tájékoztató dokumentumok száma 
- fórumok száma 
- részt vevők száma (megváltozott munkaképességű) 
- részt vevők száma (munkáltató) 
- munkalehetőségek száma 
- alkalmazások száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: humánerőforrás szakemberek, Salva Vita és egyéb jó gyakorlattal 
rendelkező szervezet szakemberei 
- pénzügyi: szakemberek tiszteletdíja 
- technikai: informatikai feltételek, fórum megtartására alkalmas helyiség. 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A munkáltatók nyitottsága és a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókkal történő együttműködésük révén, a megfelelő 
szakemberek biztosításával. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások 

2017. éven Önkormányzatunk immár 3 alkalommal pályázott a 
Fogyatékosság-barát munkahely elismerésre, melyet elnyertünk. Ennek 
keretében a Polgármesteri Hivatalban, illetve az önkormányzat intézményei 
tekintetében megváltozott munkaképességű személyek/munkavállalók 
kerültek foglalkoztatásra, elősegítve e személyek nyílt munkaerő-piaci 
integrációját. Cél, további megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatása. 
 
Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges, folyamatos. 
 
Megvalósulásának végső határideje 2021. június 28.  
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Intézkedés sorszáma: 5. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Közhasználatú és közszolgáltatást nyújtó építmények, közterületek 
akadálymentessége 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Fontos és szükséges a közhasználatú és közszolgáltatást nyújtó építmények, 
közterületek feltérképezése az akadálymentesítettség szempontjából. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A közhasználatú és közszolgáltatást nyújtó építmények, közterületek teljes 
körű akadálymentességének biztosítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

Az intézkedés tartalma: 

A nem vagy csak részben akadálymentesített közhasználatú és 
közszolgáltatást nyújtó építmények, közterületek fizikai és 
infokommunikációs akadálymentesítése a jogszabálynak megfelelően, a 
lehetőségek függvényében. 

Az intézkedés felelőse: - polgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2021. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- közhasználatú építmények száma 
- közszolgáltatást nyújtó építmények száma 
- közterületek száma 
- akadálymentesített építmények száma 
- nem akadálymentesített építmények száma 
- akadálymentesítések száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: műszaki és pályázati szakemberek, kivitelezők 
- pénzügyi: az akadálymentesítés költségei 
- technikai: a nem vagy részben akadálymentes építmények 
akadálymentesítésre való alkalmassága 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az akadálymentesítés pénzügyi fedezetének (önrész, pályázati forrás), a 
megfelelő szakemberek biztosításával, az akadálymentesítésre szoruló 
építmények technikai alkalmassága révén. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások Megvalósulása folyamatos kidolgozás alatt. Módosítást nem igényel.  
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Intézkedés sorszáma: 6. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: Esélyegyenlőségi referens alkalmazása 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Nincs az Önkormányzat alkalmazásában esélyegyenlőségi referens. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: A kerület esélyegyenlőségéhez kapcsolódó feladatok ellátása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Esélyegyenlőségi Terv (intézményi) 

Az intézkedés tartalma: 

A kerületben élő hátrányos helyzetű célcsoportok szervezeteivel, az 
ellátásukat biztosító intézményrendszerrel történő folyamatos 
kapcsolattartásra, a HEP Fórum folyamatos működésének biztosítására, az 
Intézkedési tervben megfogalmazott intézkedések nyomon követésére és 
koordinálására, a HEP felülvizsgálatára, a stratégiai döntésekben, 
pályázatokban történő közreműködésre, az intézményi esélyegyenlőségi 
tervek ellenőrzésére alkalmas munkatárs megbízása. 

Az intézkedés felelőse: - polgármester, jegyző  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2017. január 1-jétől 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- intézkedések száma 
- esélyegyenlőséghez kapcsolódó feladatok száma  

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: esélyegyenlőségi szakember  
- pénzügyi: bér és járulékok költségei 
- technikai: -  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A megfelelő szakember és a pénzügyi háttér biztosítása révén. 

Eredmények/Változások/ 
Módosítások Megvalósult.  
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HELYZETÉRTÉKELÉS 
 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése során megállapítást nyert, hogy az elmúlt 2 
évben a helyzetelemző rész – a kerületet és a kerület célcsoportjait érintő helyzetben, a 
programban megfogalmazott megállapítások, célok – tekintetében jelentős változások nem 
történtek, de bizonyos jogszabályi módosítások azonban indokolttá tették a HEP 2018. évi 
felülvizsgálatát. A végbemenő változások alapvetően a szociális ágazatot, illetve 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi területet érintették.  
Felülvizsgálat alkalmával a HEP-ben található egyes adattáblák aktualizálására is sor került, 
illetve bizonyos helyeken a szövegezés korrekciója, pontosítása történt.    
 
Az Intézkedési Tervben (IT) meghatározott feladatok helyesen kerültek megállapításra. Új 
intézkedések megjelölése nem szükséges.  A meglévő intézkedések terén egyes intézkedések 
megvalósulása érdekében határidő módosítás vált szükségessé. Több intézkedés 
vonatkozásában folyamatosság van megjelölve, ezért szükségessé vált az intézkedés 
megvalósulásának végső határidő meghatározása.  
 
Az eddigi intézkedések a táblázati formában bemutatásra kerültek.  
 
Összegzésként megállapítható, hogy az elmúlt két év alapján áttekintésre került a 2016-2021. 
közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program. 
Megállapítható, hogy a két év folyamán az intézkedések terén valamennyi célcsoportnál 
történt elmozdulás. A sikeres teljesítéshez folytatni kell az eddig megkezdett munkát. Ehhez 
szükség van az anyagi források biztosítására, a megfelelő szemléletváltásra, és az 
intézmények, szervezetek közötti harmonikus együttműködésre. Biztosítani kell az 
önkormányzat, az intézmények és szervezet közötti gyors információáramlást.    
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MEGVALÓSÍTÁS 
 
Önkormányzatunk korábban úgy döntött, hogy a HEP kidolgozására és megvalósítására, 
továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, 
valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért 
Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A HEP Fórum megvalósulása az elmúlt években háttérbe szorult. A korábban fennálló HEP 
Fórum működése határozott időre szólt, a 2016-2021. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi 
Program megalkotására korlátozódott a tevékenysége.  
 
2018. február 20-án került sor a HEP egyeztető megbeszélésre, ahol a meghívottak 
tájékoztatva lettek a HEP-ről, illetve a HEP Fórumról, annak működéséről és feladatáról.  
 
 HEP Fórum tajgai:  
 

1. Török Dóra - CSIBÉSZ Család és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthonának 
szakmai vezetője  

2. Godó Kinga - Budapest Főváros XVIII. Kerület Polgármesteri Hivatal HSZI vezető helyettese  
3. Tamási Tünde - Budapest Főváros XVIII. kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztály vezetője  
4. Dr. Kaposi Krisztina - Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Kft.  
5. Gerecs-Ormosi Szabina - CSIBÉSZ Család és Gyermekjóléti Központ Pestszentlőrinci Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője 
6. Mezeiné Bakóczai Hedvig - Budapest XVIII. kerületi óvodák vezetője  
7. Bayer Erika - Budapest Főváros XVIII. Kerület Polgármesteri Hivatal ifjúsági referense  
8. Koczog Tünde - Külső Pesti Tankerületi Központ tankerületi igazgató-helyettes 
9. Keviczky Csilla rendőrhadnagy – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság esély-egyenlőségével foglalkozósoport 
10. Marton Attiláné - Egyesített Bölcsődék Intézményvezetője  
11. Nagy Ágnes Budapest Főváros XVIII. Kerület Polgármesteri Hivatal intézményi referense  
12. Pappné Gál Beatrix - CSIBÉSZ Család és Gyermekjóléti Központ Csibész Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjeők esély-egyenlőségével foglalkozó munkacsoport 
13. Dr. Barnáné Matazsdi Edit - Életfa Szociális Szolgálat intézményvezetője  
14. Timárné Penczi Ildikó - Gyöngyvirág Szociális Szolgálat intézményvezetője  
15. Sarlós Zsuzsanna - Gyöngyvirág Nappali Szolgálat szakmai vezetője.  
16. Pál-Horváth Rita - SOFI intézményvezetője  
17. Gulyás Tibor – Budapesti Patrónus Alapítvány elnöke 

 
A Tagok a célcsoportoknak megfelelő munkacsoportokba szerveződtek.  
 
Feladatuk első körben a HEP felülvizsgálatára, első sorban a helyzetelemző rész aktualizálására 
orientálódott.  
 
A jövőre nézve bízunk a HEP Fórum folyamatos és megfelelő működésében.   
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A Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2016-2021. 
közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése, felülvizsgálata 
megtörtént.  
 
A Budapest Főváros XVIII. Került Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát 198/2018. (VI.19.) számú 
határozatával elfogadta.  
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