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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
rendelkezéseivel, Mindszent Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 

A település bemutatása 
 
Mindszent a Tisza partján, a Kurca folyó torkolatánál található. A kedvező földrajzi adottságokkal 
rendelkező település már az ókorban is lakott volt. Árpád, a letelepedő honfoglaló magyarság vezére ezt a 
területet, Ondnak adományozta. Később a Sövényházi család birtoka lett.  
Az 1332-1335. évi pápai tizedjegyzék említi először a Mindszent közvetlen közelében fekvő Apor falu 
plébániáját. 1423-ban már templomos település, amely nevét is a Mindenszentek tiszteletére épített 
templomáról kapta. A 17. század végén Apor-Mindszent néven említik a falut egészen 1818-ig az egyházi 
okiratokban.  
A török hódoltság alatt végig lakott település volt. A hatalmas Mindszent-Algyői uradalom a török után 
Erdődy György, 1883-ban pedig a Pallavichini család birtokába került.  
Fejlődésében fontos szerepe volt a tiszai kompnak. Népessége az 1900-as évek elején elérte a tízezer főt, 
zsellérségre a 19. századi folyószabályozások óta kubikusként kereste kenyerét.  
1884-től járási székhely volt, 1925-ben polgári iskolát is nyitottak a községben.  
 
A település legrégibb része a Tisza melletti Csúcs. Itt áll a későbarokk római katolikus, műemlék jellegű 
templom.  
 

Mindszent több olyan természeti, tájértékkel bír, ami hosszú ideje alapul szolgál az itt élők jelentős 
tradíciókkal rendelkező gazdaságának, de csak következetes védelmük teszi lehetővé, hogy ezek az 
értékek hosszú távon is rendelkezésünkre álljanak. Fontos feladat tehát a tájjelleg megőrzése: a 
hagyományokon alapuló mezőgazdaság ösztönzése hozzájárul a környezeti minőség javításához, a 
turizmus fejlődéséhez, valamint a természet védelméhez. A település egy része természeti terület, 
ahol a cél az élőhelyek védelme, a biológiai sokféleség, a tájkép és a kultúrtörténeti értékek 

                                                 
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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megőrzése. Törekedni kell a természetközeli erdőterületek megőrzésére, felújítására, az ökologikus 
erdőgazdálkodás ösztönzésére.  
 
A település tájképi értékei közé tartozik a Tisza és hullámtere, a Kurca bokorfüzesekkel kísért 
szalagja, a horgásztavak, a természeti területek, a fásított tanyák, valamint a kunhalmok és 
kurgánok. 
Mindszent műemlékeinek száma kevés (r.k. Templom, tanya a Szegvári út mellett), azonban 
számos helyi védelemre érdemes épület található a településen, és külön ki kell emelni a 
településszerkezeti értéket képező, helyi területi védelmet élvező, egyedi hangulatú halászfalut. A 
település régészeti lelőhelyeinek a száma igen magas. Kegyeleti parkjai zöldfelületi és 
kultúrtörténeti értéket is hordoznak. De a zöldfelületi rendszer hangsúlyos részét képezi a település 
két központi parkja (a Szabadság és Köztársaság tér) is, valamint a helyi védelem alatt álló fasorok.  
 
A vízparti kisváros fokozott figyelmet fordít a turizmus fejlesztésére, mivel a Tisza-part révén lehetőség 
nyílik üdülésre, vízi-sportolásra, ezen adottságait népszerűsítik a rendszeresen megrendezésre kerülő 
Mindszenti Napok rendezvénysorozattal is. 
 
Az 1993 óta városi rangú településen ma mintegy 7000 fő él. Mint a következő táblázatokból is kitűnik, a 
település lakónépessége, illetve állandó népessége folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, ami együtt 
jár a lakosság öregedésével. Ezt a folyamatot az öregedési index mutatja szemléletesen, ami a 65 év feletti 
lakosoknak a 14 év alattiakhoz viszonyított arányát fejezi ki. 
 

1. számú táblázat - 
Lakónépesség száma az év 
végén 

  Fő 

2007 7031 
2008 6909 
2009 6826 
2010 6772 
2011 6685 
2012   

 

2. számú táblázat - Állandó népesség     

fő % 
  

nők férfiak összesen nők férfiak 
nő 3619 3494 7113 51% 49% 

0-2 évesek           
0-14 éves 486 522 1008 48% 52% 

15-17 éves 117 119 236 50% 50% 
18-59 éves 1697 2157 3854 44% 56% 
60-64 éves 259 234 493 53% 47% 
65 év feletti 764 462 1226 62% 38% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

Öregedési index (%) 
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száma (fő) 

2001 1319 1221 108,0% 
2008 1265 1079 117,2% 
2009 1242 1055 117,7% 
2010 1234 1059 116,5% 
2011 1226 1008 121,6% 
2012 1142 1019 112,1% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 
A táblázat adataiból jól látszik, hogy az elmúlt tíz évben az index mértéke folyamatosan jelentős mértékben 
meghaladja a 100%-ot, ami a lakosság gyors öregedését jelzi.  
 
A népesség csökkenése két tényező együttes következménye: a egyik ok a negatív vándorlási különbözet, 
azaz a településről elköltözők száma meghaladja a beköltözőkét, míg a másik tényező, hogy a halálozások 
száma tendenciózusan jóval magasabb a születéseknél (ez az imént említett elöregedés következménye). 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 94 154 -60 
2009 122 109 13 
2010 95 122 -27 
2011 88 142 -54 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 

5. számú 
táblázat - 
Természetes 
szaporodás    

  
élve születések 

száma 
halálozások száma 

természetes 
szaporodás (fő) 

2008 64 103 -39 
2009 50 100 -50 
2010 68 101 -33 
2011 38 108 -70 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 
A negatív vándorlási különbözet elsődleges oka a munkahelyek hiánya, ami miatt különösen a fiatalabb 
korosztály elvándorlása a jelentős. Ez a jelenség viszont negatívan hat a születések számára is, és 
gyakorlatilag tovább gerjeszti a város lakosságának elöregedését, illetve fogyását.   
 

 

Értékeink, küldetésünk 
 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték, kiemelt feladat, hogy minden állampolgár 
számára a társadalmi élet minden színterén megteremtődjön, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, 
egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 
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Mindszent Város Önkormányzata az esélyegyenlőség megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely 
áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. 
 
A helyi jellegzetességeket figyelembe véve általános célok - küldetés: 

− Népszerűsíteni kell és vonzóvá tenni a helyi ipari területeket. 

− Szorgalmazni szükséges a vállalkozások megtelepedését a területen. 

− Kiemelten támogatni kell az olyan munkahelyteremtő beruházások megvalósítását, amelyek nagy 
számban kívánnak foglalkoztatni megváltozott munkaképességű vagy alacsony iskolai végzettségű 
szakképzetlen munkavállalókat. 

− Törekedni kell arra, hogy a befektetők számára a település kedvező feltételeket biztosítson  
(infrastruktúra, munkaerő, oktatás, közigazgatás). 

− Támogatni kell azokat a befektetőket, amelyek hozzájárulnak a település fejlődéséhez, illetve 
munkahelyeket teremtenek. 

− Jobb infrastruktúra fejlesztése, kiépítése.  

− Minél több szolgáltató települjön le. 

− Családalapítás támogatása. 

− Az óvodai nevelés, iskolai oktatás színvonalának megőrzése, fejlesztése. 

− A kulturális programok minél szélesebb körű választéka. 

− A természeti területek megőrzése, illetve „értékes” épületeink óvása, esetleges felújítása. 

 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Mindszent Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
Emellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP 
IT tartalmazza. 
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A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 
 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

� a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

� a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 
EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva  

� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 

� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 

� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
(továbbiakban: Flt.) 

� a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 
törvény) 

� az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 
� a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 

 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 
Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1998-ban fogadta el a gyermekek védelméről 
szóló 8/1998. ( III.21.) számú, majd 2011-ben a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011. 
(VIII. 30.) számú rendeletét. A törvényi előírásokon túl a rendeletek célja, hogy városunkban – az 
önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével – olyan támogatási rendszer működjön, 
amely az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére 
szolgálnak.  
 
A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie 
a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek, 
eltartottak, gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi 
szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk, és a rendeletek a felmerülő igények alapján 
szükség szerint felülvizsgálatra kerülnek. 
 
A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során próbálja az esélyegyenlőségi 
szempontokat is figyelembe venni, azonban sajnos az utóbbi időben az önkormányzat financiális 
problémái miatt elsődlegesen a pénzügyi szempontokat kellett szem előtt tartani.  
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2. Stratégiai környezet bemutatása 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal  
 
Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. §-a értelmében 
a jegyző által készített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 
november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében 
legkésőbb december 15-ig – benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet frmájában 
hagy jóvá. Ennek megfelelően Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetési koncepciót a a 322/2012. (XI.26.) Kt. sz. határozatával elfogadta.  
 
Köznevelési-fejlesztési terv – az Nkntv. 75. § (1) bekezdése értelmében az oktatásért felelős 
miniszter készíti el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelési-fejlesztései 
tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a településen működő 
köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és diákszervezetei 
véleményét. Az önkormányzat véleményezési kötelezettségének eleget tett. 
 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása.  
 
Mindszent a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás tagja, így a kistérségi fejlesztésben 
résztvevő település. Jelen esélyegyenlőségi tervezés segíti a területfejlesztési koncepció fő 
célkitűzéseinek megvalósítását, mely elsősorban a foglalkoztatási helyzetre, a gazdasági és oktatási 
terület célkitűzéseinek megvalósításához járul hozzá.  
 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása.  
 
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatok a TEIR adatbázisból, valamint a helyi 
nyilvántartásokból kerültek összegyűjtésre. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre 
nyilvántartás nincs és nem is lehet, ott egyéb forrásból (pl. romák vonatkozásában a nemzetiségi 
önkormányzattól) szereztünk be adatokat. Kistelepülés révén bizonyos következtetések a 
tapasztalatok alapján, konkrétan rendelkezésre álló adatok hiányában is levonhatók.  
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a 
szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek 
következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a 
foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.  
 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden harmadik 
ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan 
mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos 
helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a 
becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák 
felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános 
küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség javításától.” A helyi romák esetében 
jellemző az, hogy legnagyobb részük még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is a 
legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz tartozik.  
 
Mindszent Városban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szerint számuk mintegy 400 fő, ami – a 
település összlakosságának fogyása mellett – folyamatosan emelkedik. 
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony iskolai 
végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 
 
A mélyszegénységben élők és a romák jövedelmi és vagyoni helyzete egyértelműen párhuzamba 
állítható az e csoportra jellemző iskolázottság- és szakképzettségbeli hiányosságokkal. Az iskola 
nélküli szülők nagy része ezt a mintát adja tovább akarva-akaratlanul a következő generációnak, 
ami tovább generálja a lemorzsolódást, a különbségek növekedését. A képzettség hiánya, a 
munkanélküliség azt eredményezi, hogy e réteg jövedelme a segélyekre, egyéb pénzbeli ellátásokra 
épül, melyeket szociális alapon vesznek igénybe. Mindez ráadásul gyakran párosul motivációs 
hiányosságokkal is, ami tovább mélyíti a problémát.  

 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 
15-64 év közötti 

lakónépesség (fő) 
nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 
2008 2446 2551 4997 180 7,4% 137 5,4% 317 6,3% 
2009 2445 2554 4999 227 9,3% 255 10,0% 482 9,6% 
2010 2395 2553 4948 236 9,9% 208 8,1% 444 9,0% 
2011 2369 2510 4879 206 8,7% 160 6,4% 366 7,5% 
2012 2364 2479 4843 233 9,9% 181 7,3% 414 8,5% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A nyilvántartott munkanélküliek száma a 15 és 64 évesek között mind a nők, mind a férfiak 
körében emelkedésnek indult, majd 2012-ig kisebb változásokkal átlagosan 8% körül (a 2008. 
évinél magasabb szinten) stabilizálódott. Szembetűnő, hogy a 2009-es évet leszámítva a női 
álláskeresők aránya mindig magasabb a férfiakénál.  
 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 
nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 
fő 317 482 444 366 414 

fő 8 14 8 10 11 
20 éves és fiatalabb 

% 2,5% 2,9% 1,8% 2,7% 2,7% 
fő 44 71 55 51 61 

21-25 év  
% 13,9% 14,7% 12,4% 13,9% 14,7% 
fő 33 58 40 34 46 

26-30 év 
% 10,4% 12,0% 9,0% 9,3% 11,1% 
fő 45 74 66 57 54 

31-35 év 
% 14,2% 15,4% 14,9% 15,6% 13,0% 
fő 45 54 57 40 49 

36-40 év 
% 14,2% 11,2% 12,8% 10,9% 11,8% 
fő 38 64 55 34 41 

41-45 év 
% 12,0% 13,3% 12,4% 9,3% 9,9% 
fő 41 59 46 29 31 

46-50 év 
% 12,9% 12,2% 10,4% 7,9% 7,5% 
fő 39 51 68 57 50 

51-55 év 
% 12,3% 10,6% 15,3% 15,6% 12,1% 

56-60 év fő 23 33 45 48 62 
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% 7,3% 6,8% 10,1% 13,1% 15,0% 
fő 1 4 4 6 9 

61 év felett 
% 0,3% 0,8% 0,9% 1,6% 2,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 
 
A település jövőjére nézve riasztó lehet az a tény, hogy a legtöbb regisztrált munkanélküli a 
leginkább „ereje teljében” lévő korosztályból, a 21 és 35 év közöttiek köréből kerül ki, ami maga 
után vonja a közeli nagyvárosokba, vagy akár az ország másik részére való elvándorlást, az ott 
letelepedést és családalapítást. Mindemellett hasonlóan emelkedik az 51 év feletti álláskeresők 
száma is Mindszenten.  
 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és 
aránya 

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % év  

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 
2008 180 137 317 102 54 156 56,7% 39,4% 49,2% 
2009 227 255 482 146 135 281 64,3% 52,9% 58,3% 
2010 236 208 444 157 135 292 66,5% 64,9% 65,8% 
2011 206 160 366 138 111 249 67,0% 69,4% 68,0% 

2012 233 181 414 
nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs adat 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal       

 
Megfigyelhető tendencia – főleg a nők körében –, hogy 2008. óta a munkanélküliek egyre nagyobb 
hányada 180 napnál régebben regisztrált álláskereső.  
 

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 
18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 
2008 577 601 1178 26 4,5% 10 1,7% 36 3,1% 
2009 568 581 1149 31 5,5% 23 4,0% 54 4,7% 
2010 560 539 1099 28 5,0% 21 3,9% 49 4,5% 
2011 525 565 1090 24 4,6% 22 3,9% 46 4,2% 

2012 526 553 1079 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 
nincs 
adat 

nincs adat 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal      
 
A pályakezdő álláskeresők aránya évekre visszamenőleg átlagosan 4-5% között mozog, viszont a nők 
körében folyamatosan magasabb ez az arány, mint a férfiaknál. 
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Összességében tehát megállapítható, hogy településünkön nemtől és kortól függetlenül komoly problémát 
jelent a munkanélküliség, ám kiemelt figyelmet kell fordítani a fiatalabb korosztályok és a nők 
foglalkoztatási helyzetének javítására. 
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

15 éves és idősebb 
lakosság száma összesen 

15-X éves legalább általános 
iskolát végzettek száma 

év  

összesen nő férfi összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő 
2001 6415 3354 3061 4996 2480 2516 

2011 6105 3133 2972 nincs adat 
nincs 
adat 

nincs 
adat 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás    
 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 
szerint 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 8 általánosnál 

alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 
magasabb 

iskolai 
végzettség 

év 

 Fő fő % fő % fő % 
2008 317 14 4,4% 110 34,7% 193 60,9% 
2009 482 9 1,9% 169 35,1% 304 63,1% 
2010 444 11 2,5% 157 35,4% 276 62,2% 
2011 366 6 1,6% 115 31,4% 245 66,9% 
2012 414 15 3,6% 129 31,2% 270 65,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal      

 
Mint a táblázatokból is jól látszik, a nyilvántartott álláskeresők túlnyomó része a 8 általánosnál magasabb 
iskolai végzettséggel rendelkezők közül kerül ki.  
 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

általános iskolai felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

8. évfolyamot 
felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők 
száma  év 

fő Fő % 

2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 0 0 0 
2012 0 0 0 
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat 
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(TÁKISZ) 
 

középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban résztvevők 

 év 

fő fő % fő % 

2009 91 0 0,0% 91 100,0% 
2010 72 0 0,0% 72 100,0% 
2011 30 0 0,0% 30 100,0% 

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

 
Mint a táblázat mutatja, Mindszenten működik szakközépiskolai felnőttoktatás, azonban az abban 
résztvevők száma folyamatosan csökken. 
 

c) közfoglalkoztatás 
 
A közfoglalkoztatásban az utóbbi néhány évben a közfoglalkoztatásba bevont személyek száma 100 körül 
mozgott, azonban arra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésünkre, hogy ebből hányan voltak roma 
munkavállalók. Mindemellett elmondható, hogy a közfoglalkoztatás legnagyobb haszna, hogy  a 
munkanélküliek visszazökkennek a munka világába, tapasztalatokat gyűjtenek, amit később hasznosítani 
tudnak, esetleg még kapcsolatokra is szert tehetnek. Másrészt a településnek is hasznos, hiszen a 
közfoglalkoztatás révén termelődik zöldség az óvoda és iskola konyhára, illetve a Startmunka mintaprogram 
keretein belül kerül sor a közintézmények fűtésének korszerűsítésére. 
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 
 
A településen kívüli munkakeresést nehezítheti, hogy az álláskeresők nagy része feltehetően nem 
rendelkezik gépjárművel, így a tömegközlekedést kell igénybe venniük. A tömegközlekedés a felmerülő 
igényeknek megfelelő, a környező városok (Szentes, Hódmezővásárhely), illetve a megyeszékhely is 
közvetlen autóbuszjáratokkal és vonattal is a nap minden szakában elérhető. A problémát inkább az jelenti, 
hogy az ingázó munkavállalóknak a munkáltató sok esetben nem fizet útiköltség térítést, ami rontja a 
mindszenti álláskeresők pozícióit a helyi álláskeresőkkel szemben.   
A környék nagyvárosaiban időről-időre zajlanak beruházások, melyeknél munkalehetőség is nyílik, de 
javarészt ezek a lehetőségek benyelik a helyi álláskeresőket.  
A vállalkozások számának növekedése nem jellemző, a kiskereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek száma 
stagnál vagy csökken, ami legfőképpen a vásárlóerő csökkenésével állítható párhuzamba. Megvalósulnak 
időnként olyan beruházások, amelyek lehetőséget adnak a munkahelyteremtésre, azonban ezek száma 
elenyésző.   
 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
 

A pályakezdő álláskeresők számának csökkentésére irányuló képzések, programok legtöbbször nem 
helyben, hanem más településeken, térítés mellett érhetőek el. Az igényelők számához képest 
viszonylag kevés, korlátozott a munkaügyi központ által elérhető térítésmentes, finanszírozott 
képzések száma. 
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 
programok) 
 

Mindszenten is elérhető felnőttképzés: leérettségizhetnek az ebbe bekapcsolódók. Emellett a 
mindszenti álláskeresők is bekerülnek a munkaügyi központ képzéseibe, de a munkanélküliek 
számát tekintve ez látványosan érzékelhető előrelépést általánosságban nézve nem jelent.  
 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 
 

Az elmúlt évekre általánosságban a létszámcsökkentés volt a jellemző, így, a mélyszegénységben 
élők és romák számára is csak a közfoglalkoztatás útján sikerült önkormányzati intézményben 
munkát biztosítani. 
 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 317 29 9,1% 
2009 482 45 9,3% 
2010 444 44 9,9% 
2011 366 33 9,0% 
2012 414 5 1,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
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Az álláskeresési segélyben a nyilvántartott álláskeresők számának változása (különösen a 2012. évi 
jelentős csökkenés) nem a foglalkoztatási helyzet javulásának, hanem annak köszönhető, hogy a 
segélyben részesülők nagy száma „kikerült” a rendszerből. 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 
nyilvántartott álláskeresők 

száma 
álláskeresési 

járadékra jogosultak  év 
fő fő % 

2008 317 75 23,7% 
2009 482 123 25,5% 
2010 444 83 18,7% 
2011 366 58 15,8% 
2012 414 39 9,4% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

rendszeres szociális 
segélyben részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 
év 

fő 
15-64 évesek %-

ában 
fő 

munkanélküliek %-
ában 

Azoknak a száma, 
akik 30 nap 

munkaviszonyt 
nem tudtak 

igazolni és az FHT 
jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a száma, 
akiktől helyi 

önkormányzati 
rendelet alapján 

megvonták a 
támogatást 

2008 66 1,32079248 75 23,65930599 0 0 
2009 78 1,56031206 123 25,5186722 0 0 
2010 103 2,08164915 83 18,69369369 0 0 
2011 73 1,49620824 58 15,84699454 0 0 
2012 80 1,65186868 39 9,420289855 18 0 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal    
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A fenti táblázatok azt mutatják, hogy összességében csökken a munkaügyi szervek által folyósított 

ellátásban részesülők száma, azonban ez nem jár együtt a foglalkoztatási helyzet javulásával. Ez is 
rávilágít arra, hogy a fennálló probléma kezelésére milyen nagy szükség volna a 
munkahelyteremtésre, hiszen a munkaügyi ellátásból kikerülők munkahely nélkül a 
mélyszegénységben élők táborát gyarapíthatják. 

 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomány 
(db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomány 

(db) 
  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

  

    

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2008 3187 2 19 0 12 0 0 0 

2009 3182 1 19 0 12 0 0 0 

2010 3182 1 19 0 12 0 0 0 

2011 3182 3 19 0 12 0 0 0 

2012 nincs adat 1 31 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok      
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Mindszenten, ha általánosságban nézzük a lakhatási jellemzőket, elmondható, hogy az összes 
lakásállomány a lakosságszámnak mintegy fele, tehát minden második mindszentire jut egy lakás. Ennek az 
a magyarázata, hogy egyre több az eladó üres ingatlan, ami az elöregedés következménye, hiszen az 
öregedő lakosság halálozását követően az üresen maradt ingatlanokra nincs fizetőképes kereslet. 
 

a) bérlakás-állomány 
 

A bérlakás állomány 2012-ben másfélszeresére nőtt, mivel a szociális bérlakások átminősültek 
költségalapú bérlakássá.  
 

b) szociális lakhatás 
 

A szociális alapon kiadott bérlakásokat 2012-ben átminősítették költségalapú bérlakásokká, mivel 
az addigi tapasztalatok azt mutatták, hogy csupán szociális tényezőket figyelembe venni nem 
célszerű, sokkal célravezetőbb az, ha az önkormányzat  alacsonyabb áron adja ki ezeket a lakásokat, 
de minimális jövedelmi viszonyokat figyelembe vesz az elbírálás során. A korábbi évek hozadéka – 
amikor szociális alapon juthattak lakáshoz a mindszentiek – az volt, hogy a lakásokat nagy károkat 
okozva lelakták, nem fizették sem a bért, sem a közös költséget vagy a rezsit, ami például az áram 
kikötését eredményezte ezekben a lakásokban. Ha a bérlő fizet a lakás használatáért, jobban 
magáénak érzi az ingatlant, és így jobban odafigyel annak karbantartására, rendeltetésszerű 
használatára.  
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
 

Mindszenten nem található lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan. 
 

e) lakhatást segítő támogatások 
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3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 335 nincs adat 

2009 260 nincs adat 

2010 260 nincs adat 

2011 387 0 

2012 nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Lakásfenntartási támogatásra folyamatosan van igény a településen, és a táblázat adatai jól mutatják, hogy 
a támogatásban részesülők száma a 2009-10. évi stagnálást követően jelentősen megemelkedett. 

 
f) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 
bemutatása 

 
Mindszent külterületén – bár a néhány évtizeddel ezelőtti állapothoz képest csökkent a számuk, de – ma is 
jelentős számú tanya található: 2012 végén 102 fő élt külterületen, főként idősek. Mindszent tanyavilága 
nagy területen helyezkedik el, így sokan a várostól igen távol eső tanyákon élnek. Többen rendelkeznek 
tanyával olyanok, akik ezt nem lakás célból, hanem gazdasági, mezőgazdasági megfontolásból vásárolták. A 
tanyán élőket az önkormányzat tanyagondnoka segíti akár az intézkedés, akár a településre vagy más 
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városba beszállításuk révén, ez mellett a tanyasi gyerekeket iskolába hordja, míg az időseket orvoshoz, 
gyógyszertárba. 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 
Vannak a városnak olyan utcái, ahol több elszegényedett család él, ahol a közművesítés nem megfelelő vagy 
hiányzik, a lakóépületek lelakottak. Ezek a közösségek azonban se kiterjedésükben, se jellegükben nem 
szegregátumok, illetve telepek. 

 
Szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 
Mindszenten, a Dózsa-telepnek nevezett városrészen az 1960-as és 70-es években csatoltak akkor új 
építésű házakat, melyeknek a telkeit kedvezményes áron vásárolhatták meg a lakók, akik vállalták, hogy 
maguk oldják meg a közművesítést. Ezt a legtöbb esetben nem valósították meg, az azóta beköltözőknek 
pedig se igénye, se anyagi lehetősége nem volt rá. Ez a lakókörnyezet magával hordozza az idő előtti 
leromlást, az állagmegóvás teljes hiányát, aminek következtében minimális az esély azok eladására (illetve 
csak minimális áron). Ebből eredően az ott lakóknak alig van esélyük arra, hogy kilépjenek ebből a közegből, 
és generációkon keresztül öröklődik az ott tapasztalt életforma.  

 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 

tervezett 
háziorvosi 

szolgálatok száma 

Csak felnőttek 
részére szervezett 

háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok 
által ellátott szolgálatok 

száma 

2008 0 4 1 

2009 0 4 1 
2010 0 4 1 
2011 0 4 1 
2012 0 4 1 
2013 0 4 1 
Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 
 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 
száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 266 

2009 303 
2010 481 
2011 297 
2012 271 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek 
száma 

év 
ápolási díjban részesítettek 

száma 

2008 88 

2009 92 
2010 55 
2011 50 
2012 nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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A Mindszent Város területén élő lakosság, azaz a 2012. december 31. adatok szerint 6070 fő 14 év 
feletti lakos 4 felnőtt háziorvosi körzetbe tartozik, illetve 1 gyermek háziorvosi körzetbe 1019 fő 
tartozik. A lakosság szolgálatára áll a Központi Orvosi Ügyelet is hétköznapokon 16 és 7 óra 
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között, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában. Két fogorvos végez fogszakorvosi ellátást egymás 
rendelési idejét kiegészítő munkarendben. 
Emellett a lakosok által elérhető az Egészségházban közfinanszírozott vagy magánrendelésként 
elérhető formában gyógytorna és -masszázs, fizikoterápia, UH szakrendelés, ortopéd szakrendelés, 
illetve munkaalkalmassági és sportorvosi vizsgálatra is van lehetőség. 
A tanyán élőket az orvoshoz való eljutásban és a gyógyszerek kiváltásában a tanyagondnok segíti.  
A mélyszegénységben élő és roma családok számára is elérhetőek ezek a szolgáltatások, bár mivel egy 
részük anyagi térítéssel jár, így nehezebben vagy nem jutnak hozzá. Ilyen eset például a településen a 
nőgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálat megszűnése, amit az önkormányzat szeretne újjáéleszteni, hiszen 
sok – mélyszegénységben élő – várandós nő anyagi okok miatt nem tud a vizsgálat végett 
Hódmezővásárhelyre beutazni.  

 
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 
 

Minden évben végeznek tüdőszűrést a településre érkező szűrőbuszon, amely – az előző évek 
tapasztalatai szerint – 40 év felett évi 1 alkalommal ingyenes, 40 év alatt pedig térítési díjat kell 
fizetni. Szintén szűrésre alkalmas a Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Szervezete által évente 
kétszer megrendezett véradás.  
A 0-14 év alatti gyermekek részére a védőnők és a gyermekorvos végzi el a kötelező szűréseket. 0-3 
év alatt a tanácsadások alkalmával végeznek súly- és magasságmérést, illetve a megfelelő 
izomrendszeri, ortopédiai, testi fejlődést is nyomon követik. Ezen kívül egyes civil szervezetek 
alkalmankénti tematikus előadásokat szerveznek a lakosságnak (pl. pajzsmirigy betegek, szív- és 
érrendszeri betegek), illetve az osztályfőnöki, illetve felvilágosító, ismeretterjesztő órák a gyerekek 
részére a prevenciót szolgálják, ugyanúgy, ahogy az évenként megrendezésre kerülő iskolai 
egészséghét. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
 

Reumatológiai beutalóval lehet igénybe venni rehabilitációs ellátásként a gyógytornát, 
gyógymasszázst és a fizikoterápiát a településen. A gyermekek esetében a gyermekorvos végez 
ortopédiai szűrést, ez alapján küldi gyógytornára a gyermeket. Illetve főként az óvodás és alsós 
iskolai csoportok beszédfejlődését logopédus segíti. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
 
Az általános előírásoknak megfelelően készülnek az ételek (pl. fűszerezés mértéke). A közfoglalkoztatás 
Startmunka mintaprogramjának keretében megtermesztett zöldségek is azt segítik, hogy minél több 
egészséges étel, zöldség kerüljön többek közt a gyermekétkeztetés során felhasználásra. Mind a nevelési, 
mind az oktatási intézmény részt vesz az iskolatej- és iskolagyümölcs-programban. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 
  

Az óvoda és iskola éves programjában rendszeresen szerepelnek sportrendezvények, versenyek, de 
az iskolán kívül is szerveződnek ilyen célú rendezvények, pl: autómentes nap. Ezen kívül minimális 
tagsági díj fizetésével csatlakozhatnak a településen élők a helyben működő sportegyesületekhez 
(futball, kézilabda, karate, torna, különböző táncformák, aerobic stb.), illetve szabadidős program 
tekintetében a Kulturális Központ rendszeresen kínál ingyenesen elérhető programokat iskola- és 
szünidőben egyaránt.  
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
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A település időseinek egy része a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás mindszenti 
otthonában kapott helyet, az ő részükre a háziorvosok külön kiszállással biztosítják az ellátást. Az 
idősebb korosztály több csoportban is képviselve van (Nyugdíjas Klub, mozgáskorlátozottak 
egyesületei, pajzsmirigybetegek), akik részére különböző egészségügyi témájú előadásokat is 
szerveznek. Bár ezekben a körökben az elszegényedett vagy roma idősek kevéssé jelennek meg, 
nem keresik a lehetőségét, és nehéz őket bevonni.  
A szenvedélybetegek által elérhető egy gyulai központú, de Hódmezővásárhelyen is megtalálható 
egyesület, akik megelőző, illetve segítő szolgáltatást is nyújtanak részükre: külön „szakosodva” a 
fiatalokra és az idősebb korosztályra. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai 
 
A közösségi élet fő színtere Mindszenten a Kulturális Központ, ahol mind a civil csoportok foglalkozásai, 
mind a saját rendezvényeik bevonzzák a lakosságot. Elsősorban az ünnepekhez, hagyományokhoz 
kapcsolódóan szerveznek programokat (pl: Márton nap, Civil karácsony), de nagyon sok kisebb program 
(Katter kutya kézműves foglalkozása gyerekeknek) várja folyamatosan az érdeklődőket. Általában a 
Kulturális Központ és az előtte lévő park a színhelye a nagyobb városi megmozdulásoknak, de szerveztek 
már rendezvényt a strandra, sportpályára vagy a lovas pályára is a központ munkatársai. Mind a városi, 
mind a civil szervezetek által szervezett programok látogatottsága általánosságban jó, ami annak is 
köszönhető, hogy a legtöbb rendezvényen a helyi csoportok (táncosok, énekesek, színjátszók, iskolások, 
óvodások) is képviseltetik magukat.  
 
A tapasztalat szerint a szegényebb, illetve a roma családok részvétele valamelyest alacsonyabb e 
rendezvényeken, ami egyrészt az anyagi helyzetüknek, másrészt annak köszönhető, hogy e célcsoportokhoz 
sokkal nehezebb az aktuális információkat eljuttatni.  

 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

 
Nagyobb volumenű konfliktusról nem lehet beszámolni, de a romák és nem romák, illetve a szabályok be 
nem tartóinak és betartóinak együttélése a mindennapokban magával hordozza a nézeteltéréseket, 
problémákat. A konfliktusok megjelenése nem is a felnőtt lakosságnál lehet veszélyes tényező, sokkal 
inkább a felnövő generációnál, akik szülői példa, közösségi ráhatás, a média, az internet hatására olyan 
mintákat látnak, hallanak, amik sokkal kevésbé szabálykövetőek, mint az előző generációk mintái. 
Amennyiben nem sikerül a fiatal generáció felfogásán pozitív irányba változtatni, sajnos nagy a 
valószínűsége, hogy ezek a fiatalok szülővé válva maguk sem tudnak majd megfelelő követendő példát 
mutatni, ami további konfliktusok forrása lehet.  

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 
 

A civil csoportok tagjai, a magánemberek szívesen végeznek önkéntes munkát, akár épület felújításáról (pl. 
vendégház), akár rendezvények szervezéséről, akár jótékonykodásról legyen szó. Érdekes tapasztalat 
viszont, hogy az önkéntes feladatot végzők köre elég zárt, gyakorlatilag az új belépők szinte kizárólag a már 
„önkéntes” családok tagjaiból kerülnek ki.  
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 
A roma nemzetiségi önkormányzat működését – hasonlóan a települési önkormányzathoz – nagyban 
behatárolja a rendelkezésre álló források szűkössége. A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 
biztosított költségvetési támogatás, illetve feladatalapú támogatás alacsony összege néhány alkalomszerű 
program megvalósítását teszi lehetővé, de ezek (pl. alapvető élelmiszerekből álló karácsonyi csomagok 
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osztása, kirándulás szervezése a rászorulóknak) csak tűzoltásra elegendőek, az esélyegyenlőségi 
tevékenységhez kapcsolódó stratégiai lépésekre nincs lehetőség. A települési önkormányzat 
együttműködési megállapodás keretében biztosítja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési 
feltételeit, azonban ezen felül pénzbeli támogatást nem tud nyújtani. További problémát jelent a helyi roma 
társadalmon belül tapasztalható széthúzás, illetve a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatban 
a roma lakosság egy részénél tapasztalható bizalmatlanság. 
 
Mint korábban már említettük, a roma népesség kapcsán nem állnak rendelkezésünkre statisztikai adatok, 
azonban a helyi viszonyok ismeretében bátran kijelenthető, hogy az egyik legnagyobb, kezelendő probléma 
a helyi roma társadalom körében az alacsony iskolázottság, és a magas munkanélküliség. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Alacsony iskolázottság, magas munkanélküliség. A képzettség fontosságát hangsúlyozó ösztönző 
programokon való részvétel elősegítése, 

munkahelyteremtés. 

Nem megfelelő együttműködés a roma lakosság és 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 

Minél intenzívebb kapcsolatépítés, 
közmeghallgatások, fórumok gyakoribb szervezése 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
 
Mindszenten 1008 14 év alatti gyermek él, közülük 486 a lány, 522 a fiú.  Sajnos a gyermeklétszám 
folyamatosan csökken, ezt az is mutatja, hogy míg 1-2 évtizede a mindszenti iskolában egy évfolyamon 4-5 
osztály volt, ma ez 3 osztályra csökkent. 
 
Figyelemfelhívó adat, hogy míg más településről 1 gyermek jár át Mindszentre általános iskolába, innen 
más településre 120 általános iskolás jár el. Ez a létszám feltehetően a környékbeli 6, illetve 8 osztályos 
gimnáziumokban csapódik le, de sok szülőnek egyszerűbb az, hogy – mivel helyben nem tudott 
elhelyezkedni, így – reggel munkába indulva a gyermekét is másik településen viszi iskolába. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 2009-10-ben érte el a maximumát, azóta 
csökkenésnek indult. Ez a tendencia azonban csalóka, tekintettel arra, hogy a csökkenés elsősorban annak 
köszönhető, hogy miután a kedvezmény megállapításához szükséges egy főre eső jövedelemhatár nem 
változott, így több olyan gyermek vesztette el a kedvezményre való jogosultságát, amelynek családjában 
bár emelkedett a nominális jövedelem, azonban az reálértéken számolva csökkent, vagy nem változott.  

 
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 
Megszűntetett esetek száma a 18 
év alatti védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 7 5 114 
2009 10 7 114 
2010 13 1 106 
2011 13 9 119 
2012 11 4 116 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
A védelembe vétel célja a gyermek családban történő nevelésének folyamatos segítése, ellátásának 

segítése, a szülői nevelés kontrollja, a veszélyeztetettség megszüntetése vagy megelőzése. Mint a 
táblázat adataiból is látszik, Mindszenten a védelembe vett, illetve a veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma évekre visszamenőlegesen viszonylag állandó.  

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
Az összes juttatáshoz képest is magas a gyermek jogán járó juttatások mértéke Mindszenten. A helyi 
igények elbírálásakor mindig előtérbe kerülnek a gyermekek, gyermekes igénylők. 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
 
A kedvezményes iskolai, óvodai juttatásokban részesülők száma alapvetően a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülőkhöz igazodik, tekintettel arra, hogy e juttatásoknak sok esetben eleve feltétele a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság.  

 
 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek 
száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma  

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2008 521 21 1 1 308 
2009 565 30 2 0 177 
2010 575 33 0 0 50 
2011 545 18 0 0 10 
2012 518 21 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok   

 
 

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 
1-8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak 
száma 1-13. 

évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 108 122 111 342 14 0 

2009 96 132 117 353 14 0 

2010 96 214 71 375 12 0 

2011 94 217 58 372 5 0 

2012 96 222 58 337 7 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatok    
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e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 

Kevés a magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, ám mind hátrányos 
helyzetűek. Ez az 1-2 család nem állampolgárságuk folytán került olyan helyzetbe, ami a 
gyermekekre nézve hátrányos, ők feltehetően az eredeti lakhelyükön is hasonló körülmények között 
éltek, élnének. 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 
Mint említettük, Mindszenten nem beszélhetünk szegregátumról, de vannak veszélyeztetett részek. 
Az itt élő gyermekek lakókörnyezete az egészségüket sem szolgálja, és a szocializációt sem segíti 
az, hogy sokan nagy létszámú családban, szegényes, rendezetlen körülmények között élnek. A 
kapott minta sok esetben nem felel meg az elfogadott társadalmi normáknak.  

 
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
A szolgáltatásokhoz hozzáférnének a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, más 
kérdés azonban, hogy mennyire jutnak el az igénybevételig. Előfordul, hogy a szülő nem viszi a gyermeket 
orvoshoz, védőnőhöz (nem feltétlenül betegség esetén, hanem) ellenőrzésre sem, az oltások beadatását 
elmulasztja. 
A fogyatékossággal élő gyermekek is hozzáférnek a szolgáltatásokhoz, bár az akadálymentesítés még 
nagyon hiányos vagy egyáltalán nincs megoldva a település intézményeiben. 
 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 
ellátott, betöltetlen státuszok) 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év 
védőnői álláshelyek 

száma 
Egy védőnőre jutó 
gyermekek száma 

2008 4 256 

2009 4 249 

2010 3 331 

2011 3 326 

2012 3 315 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
 

Mindszenten 3 védőnő tevékenykedik. 300 feletti gyermeklétszám tartozik hozzájuk. Körzetük 
mellett az óvoda, az alsó tagozat és a felső tagozat felelős védőnői. A hátrányos, halmozottan 
hátrányos, valamint fogyatékossággal élő gyermekek a védőnők tevékenységében is a 
veszélyeztetett körbe tartoznak, így esetükben több családlátogatásra van szükség. 
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 
Betöltetlen 

felnőtt 
háziorvosi 

Háziorvos 
által 

ellátott 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek 

Felnőtt 
házi orvos 

által 
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praxis/ok 
száma 

személyek 
száma 

száma  ellátott 
gyerekek 

száma  
2008 1 55196 12716 42480 

2009 0 57442 12376 45066 

2010 0 57975 11639 46336 

2011 0 57713 10126 47587 

2012 1 56931 10262 46669 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés  

 
 
Egy házi gyermekorvos praktizál a településen, betöltetlen házi gyermekorvosi praxis nincs. Az ellátott 
esetek száma pár éve 12 ezer volt, az elmúlt évben már 10 ezer. Ez nem azt jelzi, hogy egészségesebbek a 
gyerekeink, csupán a gyermekek létszáma csökken.  
 
A 0-7 éves korúaknál a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűek és a fogyatékossággal élők 
esetében a gyermekorvos végez ortopédiai szűrést, ez alapján küldi gyógytornára a gyermeket, ez 
mellett az óvodás és alsós iskolai csoportok beszédfejlődését logopédus segíti. Ezen felül az oktatási 
intézményben felzárkóztatás is történik folyamatosan.  
 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek 
száma 

év 
bölcsődék 

száma 

bölcsődébe 
beírt 

gyermekek 
száma 

Szociális 
szempontból 

felvett gyerekek 
száma (munkanélküli 

szülő, veszélyeztetett 
gyermek, nappali tagozaton 

tanuló szülő) 

Működő összes 
bölcsődei 

férőhelyek 
száma 

2008 1 12 0 10 

2009 1 12 0 10 

2010 1 14 0 12 

2011 1 9 0 12 

2012 1 9 0 12 
Forrás: TeIR, KSH 
Tstar    

 
 
 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 
családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 
2008 14 0 

2009 14 0 

2010 26 0 

2011 33 0 

2012 33 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi  



 31 

 
A bölcsődében és a családi napközikben 2009-ig maximális volt a férőhely kihasználtság, ezt követően 
azonban a családi napközis férőhelyek számának növekedése miatt a bölcsőde kihasználtsága csökkent, 
mert a legtöbb bölcsődés korú gyermek az önkormányzati intézmény helyett a családi napközibe került 
beíratásra.  
 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  
 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 3 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 240 

Óvodai csoportok száma 8 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6 h-17 h 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 4 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 17 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 17 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 8 0 

Kisegítő személyzet 11 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
 

 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 
gyermekek 

száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 231 10 240 3 231 0 

2009 210 10 240 3 210 0 

2010 200 10 240 3 200 0 

2011 183 8 240 3 183 0 

2012 197 8 240 3 197 0 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés    
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 
Általános iskola 
1-4 évfolyamon 
tanulók száma 

Általános iskola 
5-8 évfolyamon 
tanulók száma 

általános 
iskolások 

száma 

napközis tanulók 
száma tanév 

fő fő fő fő % 

2010/2011 298 262 560 281 50,2% 

2011/2012 300 247 547 248 45,3% 

2012/2013 260 253 513 241 47,0% 

2013/2014     0   0 

2014/2015     0   0 

2015/2016     0   0 

2016/2017     0   0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      
 

 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 

feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

tanév 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 13 12 25 0 0 0 2 

2011/2012 13 12 25 0 0 0 2 

2012/2013 12 13 25 0 0 0 2 

2013/2014     0     0   

2014/2015     0     0   

2015/2016     0     0   

2016/2017     0     0   

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar        

 

 

4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás 
A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma 635 

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 1 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma 120 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma 268 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma 47 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali 
oktatásban 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezettek száma / aránya a 
nappali rendszerű oktatásban tanév 

fő % 
2010/2011 69 12,32 

2011/2012 66 11,78 

2012/2013 65 11,88 
Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi 
adatok 

 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
 
Az óvodás gyermekek mintegy fele hátrányos helyzetű, míg az összlétszám 5-10 százaléka halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek, és az iskolásoknál is hasonlóak ezek az arányok. Az osztályokra kivetítve, van, 
ahol a 70 százalékot is meghaladja a HH-s gyermekek száma. Sajátos nevelési igényű az iskolások egytizede, 
de van osztály, ahol az osztály közel egyharmada SNI-s. Nekik a kiscsoportban való foglalkozás lenne az 
ideális, amit erejükhöz mérten a pedagógusok próbálnak biztosítani, de tanítók, tanárok létszáma ezt 
korlátozhatja. 
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 
 
Az óvodai pszichológus segíti a gyermekek fejlődését, ám az iskolában ez nem teljes mértékben megoldott, 
hiszen az óvodai pszichológus tölti be ezt a szerepet egyelőre, mivel még nem kiforrott a tankerületeken 
belül a pedagógiai szakszolgálat működése. Ugyanígy jelenleg iskolai gyógypedagógus sem áll 
rendelkezésre. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
 
Nincs jogellenes elkülönítés az intézményekben, hátrányos megkülönböztetés is inkább a gyermekek 
egymás közötti érintkezésében tapasztalható.  
 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések 
 
Mivel egy intézményben (de külön épületben) tanulnak Mindszenten az általános iskolások, így más helyi 
intézménnyel nem összehasonlítható az eredményesség, de ha az országos kompetenciaméréseket vesszük 
alapul, akkor megállapítható, hogy a mindszenti iskola 6. és 8. osztályosainak teljesítménye az elmúlt 
években mind szövegértésben, mind a matematikai felmérésben nem sokban különbözött az országos 
átlagtól, bár szinte mindig némileg alatta maradt. A versenyeredmények az oktatás hatékonyságát 
mutatják. A gyerekek közel fele szakközépiskolában tanul tovább, a többi tanuló fele gimnáziumban, a 
másik fele szakiskolai képzésben. Az elmúlt 4 tanévben 1 tanuló nem tanult tovább. 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
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A kedvezményes iskolai étkezés, az ingyen tankönyvek a nehézsorsú gyermekek hátrányát próbálja 
kompenzálni. Vannak, akik ezt örömmel veszik, de problémát jelent, hogy sokan ezt nem becsülik meg 
kellőképpen.  

 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas a más településen tanuló általános iskolások 
száma. 

Az általános iskolai oktatás színvonalának emelése, 
intézmény fejlesztése pályázati forrásból. 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 
Az elmúlt években a foglalkoztatás nemek közti megoszlására a következő volt jellemző többnyire: bár 
kevesebb munkavállalói korú nő él Mindszenten, mint férti, mégis valamivel több a munkanélküli nők 
száma. A nők létszáma is csökken, ahogy az összlakosságé, de a munkanélküli nők száma emelkedik – igaz, a 
férfiaknál is ugyanez a helyzet. A főállású anyaság is egy lehetőség, de az ebből származó viszonylagosan 
alacsony jövedelem hosszú távon nem jelent megoldást. 

 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A településen az elmúlt éveket tekintve csupán 2012-ben volt foglalkoztatást segítő és képzési program, de 
a munkaügyi központon keresztül többen is végeznek valamilyen képzést, ami megkönnyítheti az 
elhelyezkedésüket.  

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Mindszenten működik egy szociális foglalkoztató, ahol időnként nemcsak megváltozott 
munkaképességűeket vesznek fel dolgozni, emellett a közfoglalkoztatásban találhatnak munkát az alacsony 
iskolai végzettségű nők. A településen sajnos végzettségtől függetlenül komoly problémát jelent az 
elhelyezkedés korra és nemre való tekintet nélkül.  

 
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
 

Nem tapasztalható hátrányos megkülönböztetés a mindszenti munkahelyeken a női nem kárára, sokkal 
inkább a Mindszentről más településre dolgozni járó vagy ott munkát kereső nők kerülhetnek hátrányba, 
miután a munkáltató sok esetben nem fizet útiköltség-térítést.   
 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 
 
A nők munkaerő-piaci helyzetét nagyban megkönnyíti, ha biztosított a gyermekek napközbeni ellátása.  
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Mindszenten 2012-ig működött önkormányzati bölcsőde 10-12 férőhellyel, később megjelentek a családi 
napközik, amelyek átvették a bölcsőde szerepét. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a családi napközik 
térítési díját sok szülő nem tudja megfizetni.  

 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 4 249 62 

2009 4 246 62 
2010 3 277 92 
2011 3 232 77 
2012 3 239 80 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés   

 
 

Egyre fiatalabb korban figyelhető meg az elhamarkodott családtervezés, vagy inkább a 
családtervezés hiánya.  
Mindszenten 3 védőnő segíti az anyákat, illetve a Családsegítő Szolgálat, valamint a Baba-Mama Klub is, de 
jellemzően azok kerülik a látogatásokat, tanácsadásokat, előadásokat, akik a legtöbbet profitálhatnának 
belőle.  
Emellett terhességük alatt egyre többen nem vesznek részt orvosi tanácsadáson és vizsgálaton, mivel 
helyben nem elérhető, utazni pedig nem tudnak érte. A hátrányos helyzetű családok nőtagjai sokszor akkor 
járnak először nőgyógyásznál, ha terhesek vagy abortuszra mennek, de más szűrővizsgálatokat sem 
szívesen látogatnak. Lehet, ennek köszönhető, hogy egyre több a tartósan beteg gyermek is, ami újfent azt 
eredményezi, hogy az anya munkába állása tolódik vagy ellehetetlenítődik.  

 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Településünkön komoly problémák forrása az alkoholfogyasztás, ami sok esetben együtt jár a 
nehéz anyagi és szociális körülményekkel. Ennek következtében – bár pontos adataink nincsenek 
erre vonatkozóan – minden bizonnyal sokkal több lelki vagy fizikai bántalmazás történik családon 
belül, mint amennyi napvilágra kerül. 
A probléma legfőképpen ott kezdődik, hogy a legtöbb esetben az áldozat nem jelez senkinek, mert nem 
látja értelmét.  
 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 
otthona) 
 

A településen nem áll rendelkezésre anyaotthon, családok átmeneti otthona, de 50 kilométeres 
körzetben több településen is elérhető önkormányzati vagy kistérségi fenntartásban működő otthon. 
A családok, illetve a gyermekek átmeneti otthona is fogad gyermekekkel édesanyákat, de 
korlátozott számban. A szenvedélybetegek által elérhető egy gyulai központú, de 
Hódmezővásárhelyen is elérhető egyesület, akik megelőzés, illetve segítő szolgáltatást is nyújtanak 
részükre: külön „szakosodva” a fiatalokra és az idősebb korosztályra. 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
 

A nők kiemelt szerepet töltenek be Mindszent közéletében: jegyző, alpolgármester, iskolaigazgató, 
óvodavezető, kulturális központ igazgató – mindet nő látja el Mindszenten. A települési képviselők között is 
vannak nők, míg az iskolai pedagógusok, a civil csoportok vezetői között ők vannak többségben. A 
rendezvények szervezőinek csoportjait akár kisebb, akár nagyobb volumenű eseményről legyen szó, 
javarészt nők alkotják. 

 
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 
 
Ami országosan probléma a nők körében, az itt is megtalálható. Az elhelyezkedés nehézségei, a családok 
anyagi helyzete, erőszak – ez mind súlyos probléma országosan, és ez alól Mindszent sem kivétel. Talán 
annyi lehet a különbség, hogy nem annyira élesen különülnek el a nemek ebben a kérdésben, hiszen a 
férfiak is állástalansággal, anyagi bajokkal küszködnek, és a férfiakkal szembeni családon belüli erőszak  is 
(főleg az idősebbek között) előfordul. 

 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Munkanélküliség magas aránya. Nők továbbképzése a keresett szakmák irányába, 
részmunkaidős foglalkoztatás népszerűsítése, anyák 

előnyben részesítése a foglalkoztatásban. 
Munkahelyteremtés pályázati forrásból. 

Családon belüli erőszak „négy fal között maradása” Szorosabb együttműködés, bizalmi viszony kiépítése 
a családsegítő szolgálat, a rendőrség és a célcsoport 

között. 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek 
szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő 
férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 
összes nyugdíjas 

2008 1058 1599 2657 
2009 1034 1555 2589 
2010 1020 1501 2521 
2011 997 1481 2478 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
 
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 

trendek stb.) 
 
2012 elején a 7113 főből közel 500 volt a 60 és 65 közöttiek száma, míg az ennél idősebbek több mint 1200-
an éltek Mindszenten, ami szintén szemléletesen mutatja a város elöregedését. Az idősek nagy része nehéz 
anyagi körülmények közül, alacsony nyugdíjból él, sokan máról holnapra, nem ritkán egyedül, amiben 
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szerepet játszik, hogy a gyermekek, unokák más városbaköltöztek. A mindszenti idősek legfőbb problémája 
a rossz anyagi helyzet mellett mindenképpen a magány. 

 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 
Miután a fiatalabb korosztály legfőbb problémája a munkahelyek hiánya, nincs ez másként az időseknél 
sem.  

 

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

 

Az utóbbi időben egyre több kezdeményezés indult (elsősorban a civil szervezetek részéről) az idősebb 
korosztály „megmozdítására”, amik bár nem kimondottan a foglalkoztatásra, hanem a szabadidő tartalmas 
eltöltésére (kézimunka szakkör, dalkör) irányulnak. Mindazonáltal e programok talán még fontosabb 
szerepet is töltenek be, hiszen az idősek egy része már jobban vágyik erre, mint bármilyen 
munkalehetőségre. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

Mint ahogy korábban másik célcsoportnál írtuk, hátrányos megkülönböztetésről azért nem beszélhetünk, 
mert mindegyik csoport küzd a munkanélküliséggel, nehezen találnak munkát.  

 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 
 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma 

64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
év 

fő fő % 
2008 1256 20 2% 
2009 1242 20 2% 
2010 1234 20 2% 
2011 1226 20 2% 
2012 1227 nincs adat nincs adat 
 
 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők 
száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 7 
2009 8 
2010 7 
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2011 5 
2012 nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A település időseinek egy része a Hódmezővásárhelyi Térségi Kistérségi Társulás mindszenti 
otthonában kapott helyet, az ő részükre a háziorvosok külön kiszállással biztosítják az ellátást. 
Ezekben az otthonokban bár sokan jól érzik magukat, de az ép szellemű, csupán idős gondozottak 
sok esetben szenvednek leépült társaik mindennapjaitól.  
Nincs Mindszenten helyi járatú tömegközlekedés, viszont sok idős keresné fel a piacot, rendelőt, temetőt. 
Ők a távolsági buszokra felszállva utaznak egyik megállótól a másikig, illetve többen összefogva használják a 
településen elérhető taxi szolgáltatást.  
Az idősebb korosztály részére a civil szervezetek (Nyugdíjas Klub, mozgáskorlátozottak 
egyesületei, pajzsmirigybetegek), gyakran szerveznek különböző egészségügyi témájú előadásokat. 
Ezek a főleg idősekből álló szervezetek egyébként igen aktív életet élnek, rendszeresen kirándulnak, 
főznek együtt, névnapoznak, és részt vesznek a város rendezvényein. 
Problémát jelent az akadálymentesítettség hiánya, ami nem csak a fogyatékkal élők, hanem az idősek 
számára is problémát jelent.  (A Kulturális Központon kívüli intézmények megközelítése csak nehezen 
megoldott, a látás- és hallássérülteket segítő akadálymentesítésről pedig nem is beszélhetünk. 

 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

Az idősek Mindszenten szívesen látogatják a könyvtárat, a Kulturális Központ rendezvényeit. Gyakran ők 
maguk is szervezői, fellépői ezeknek a programoknak. Ezek az idősek nagyon aktívak; éles a kontraszt köztük 
és a házaikba húzódó, bizalmatlan, magányos idősek között. Ez a szakadék nagyon nagy, amit 
mindenképpen csökkenteni kellene az elzárkózó réteg „aktivizálásával”. 
 

c) idősek informatikai jártassága 
 
Különböző, ingyenes tanfolyamok révén a mindszenti idősek informatikai jártassága egyre javuló. 

Az alapok megismerését részükről az is jól mutatja, hogy egyre több mindszenti idős jelenik meg a 
közösségi oldalakon, oszt meg képeket, hallgat zenét. Mindszent kapcsán például főleg az idősek a 
mozgatói és feltöltői egy múltidéző, régi mindszenti helyeket, embereket bemutató képekkel teli 
oldalnak. 
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 
 

Az egészséggel kapcsolatos előadások kedvelt témái a mindszenti időseknek, emellett egyre több 
idős nő vesz részt valamilyen tornán, jógán. A visszahúzódó időseket talán még az egyház által 
szervezett, illetve templomi programok mozdítják ki otthonaikból.  
 
 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Akadálymentesítettség hiánya Akadálymentesítés, illetve közlekedés-mobilitás 
fejlesztése, megszervezése. 

Akadálymentesítés pályázati forrásból. 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, amelyek 
alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. 
Mindazonáltal a fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. 
Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a 
mindennapi életünk során a lakhatás, a közlekedés, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és 
munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.  
 
Mindszenten általánosságban elmondható, nincs benne a köztudatban, hogy kik élnek fogyatékkal. Bár a 
település méretéből adódóan számuk egyébként sem túl magas, de vannak néhányan, akikről 
köztudomású, hogy mozgáskorlátozottak, látás- vagy hallássérültek, de többségük visszahúzódóan, a saját 
megszokott közegében, azt csak a legszükségesebb esetben elhagyva él. Ebből kifolyólag többnyire csak a 
segítőszolgálatok (orvosok, ápolók, Gondozási Központ, stb.) vannak igazán tisztában azzal, hogy hányan is 
élnek Mindszenten fogyatékkal. Annyi mindenesetre bizonyosan megállapítható, hogy a fogyatékossággal 
élők között településünkön legnagyobb arányt a mozgáskorlátozottak képviselik. 

 
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 

közfoglalkoztatás) 
 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 
részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 
2008 258 18 

2009 242 nincs adat 

2010 223 13 

2011 nincs adat 10 

2012 nincs adat nincs adat 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
 
A táblázat adataiból látszik, hogy évről évre csökkent a megváltozott munkaképességű, illetve 
egészségkárosodott személyek ellátásaiban részesülők száma. Ez annak is köszönhető, hogy a Mindszenten 
közel tíz éve működő szociális foglalkoztató növelni tudta az általa foglalkoztatottak számát. Azt azonban 
mindenképpen meg kell említeni, hogy a foglalkoztatóban biztosított munkák csak a csekélyebb mértékű 
fogyatékkal élők számára elvégezhetőek. 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Mint korábban már többször említettük, Mindszenten egyébként is problémát jelent az elhelyezkedés, így 
nem beszélhetünk arról, hogy esetleg valaki azért nem kapna meg egy munkát, mert fogyatékkal él. A 
fogyatékkal élők számára az ingázás gondot jelenthet, így nekik ebből a szempontból nehezebb dolguk van. 

 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év önkormányzati 
fenntartású intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók 
segítségével 

 
 
A Kulturális Központ felszereltségében találhatóak olyan eszközök, amelyek látás- vagy hallássérült emberek 
számára megkönnyítik az információszerzést, illetve akadálymentesítettség szempontjából is ők a leginkább 
felszereltek, de ez is még mindig nagyon kevés.  
Kifejezetten olyan szolgáltatás, program, ami az önálló életvitelt segítené, nagyon kevés van Mindszenten. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 
A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos személyek is, erre 
vonatkozó konkrét adatokkal azonban nem rendelkezünk. Az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők 
száma nem ad megfelelő támpontot, hiszen a közgyógyellátásban részesülők túlnyomó többsége tartós 
beteg, de nem fogyatékkal élő (pl. asztmatikus betegség). Talán a leginkább a fogyatékkal élőkhöz kötődő 
ellátás az ápolási díj, amelyben településünkön 2011-ben 50 fő részesült.  

 
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
 
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése nem teljesen megoldott, de az anyagi 
lehetőségek függvényében folyamatos. Az egészségügyi, szociális intézmények, a legtöbb kulturális 
program helyszíneként szolgáló kulturális központ akadálymentesített. A hatályos jogszabályoknak 
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megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet biztosításával történik. A 
probléma az, hogy az akadálymentesítés a mozgáskorlátozottak részére több helyen biztosított, 
viszont szükséges lenne azoknak a speciálisabb eszközöknek a megléte is, amelyek a látás- vagy 
hallássérült embereknek segítenek (táblák, indukciós hurok, stb.)  
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 
 
Mint írtuk, a Kulturális Központ tett lépéseket annak érdekében, hogy könnyebben megközelíthetőek és 
igénybe vehetőek legyenek programjaik, szolgáltatásaik, de a település egészét nézve minimális a 
hozzáférési lehetőség a programokhoz, közszolgáltatásokhoz. 
A Polgármesteri Hivatalban áthidaló lehetőségként az emeleti ügyintézők a földszinten segítenek a hozzájuk 
érkező mozgáskorlátozottaknak. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
 
Hasonlók mondhatók el a munkahelyek tekintetében is, mind az önkormányzati, mind a vállalkozói szféra  
által működtetett munkahelyek esetén bőven van még tennivaló az akadálymentesítettség javítása 
érdekében. 

 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
Tekintettel arra, hogy Mindszenten nincs közösségi közlekedés, így annak akadálymentesítettségéről sem 
beszélhetünk. A járdák, parkok akadálymentesen megközelíthetők a mozgáskorlátozottak által, tekintettel 
arra, hogy elenyésző számú kiemelt járdaszegély található a városban (csak a központi részen), azok viszont 
többnyire rámpával ellátottak (bár az utóbbi időben az elmaradó karbantartások miatt a járdák minősége 
problémát jelent). 

 
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
 
Nincsenek kifejezetten fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló szolgáltatások sem a 
közlekedésben, sem a közszolgáltatásokban. Minimális mértékben a Kulturális Központ eszközei révén 
tájékozódhatnak, juthatnak információhoz. 
 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Akadálymentesített munkahelyek hiánya.  Akadálymentesítés pályázati forrásból, cégek 
ösztönzése az akadálymentesítésre. 

A fogyatékkal élők, illetve az őket ápoló, 
gondozó családtagok elszigetelődése.  

Akadálymentesített helyszínen a célcsoport részére 
programok szervezése. 

 

 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit 
szereplők társadalmi felelősségvállalása 
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a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 
 

A civil szervezetek településünkön aktív tevékenységet folytatnak, és önkormányzati szerepvállalással 
létrejött a Civil Tanács, amely a civil szervezetek egymás közötti kapcsolatépítését hivatott szolgálni.  Annak 
ellenére, hogy az Önkormányzat anyagi támogatást már évek óta nem tud nyújtani a civil szervezetek 
számára, e szervezetek önerőből is komoly munkát végeznek, és programjaik, munkájuk révén sok 
tekintetben tehermentesítik az Önkormányzatot.  

 
Az esélyegyenlőség kérdésében érintett, a településen működő civil szervezetek: 
 
„Segítőkéz” Mozgáskorlátozottak Egyesülete, „Együtt Egymásért a Fiatalokkal Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete,”Ölelő karok” Nagycsaládosok Egyesülete, Városvédő és Szépítő Egyesület, Alkony Dalkör és 
Nyugdíjas Klub, Kékvirág Klub, Pajzsmirigy Betegek Csongrád Megyei Egyesülete. 
  

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 
bemutatása 
 
Az egyház, a civil szervezetek és az önkormányzat között jó az együttműködés, mind a programok 
szervezésekor, mind egyéb területen, legyen szó akár jótékonysági főzésről vagy a különböző alapítványok, 
csoportok által szervezett, jótékony célú bálról, gyűjtésről. A nemzetiségi önkormányzat kevéssé van jelen 
ebben a partnerségben, esélyegyenlőséghez kötődő – a rendelkezésre álló források hiánya miatt nem túl 
jelentős – tevékenységét nem a többi szervezettel összehangolva végzi.  

 
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 
Mindszent több területen is kapcsolatban áll a térséggel: egyrészt tagja a Hódmezővásárhelyi Többcélú 
Kistérségi Társulásnak, akivel közösen pályázatok révén próbálják elősegíteni a térség fejlesztését. Emellett 
a környező településekkel is jó a viszony, így például Mártéllyal, akivel közös ágaprító gép vásárlásával 
korszerűsítik a közintézmények fűtését. 

 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A nemzetiségi önkormányzat esélyegyenlőségi tevékenysége településünkön egy-egy hagyományosan 
megrendezésre kerülő – a mélyszegénységben élőkhöz kötődő – rendezvény (kirándulás szervezés, 
élelmiszer csomag osztás) szervezésében merül ki. 

 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A civil szervezetek elsősorban a gyermekek és az idősek esélyegyenlőségéért tesznek lépéseket, szerveznek 
programokat, gyűjtenek, de működik a településen két mozgáskorlátozott, illetve egy pajzsmirigyes 
egyesület is, akik igyekeznek pályázati úton javítani tagjaik sorsát. 

 
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 
A for-profit szerktor ezirányú tevékenysége elsősorban szponzorálásban merül ki, illetve néhány 
vállalkozás az akadálymentesítés területén tett lépéseket (az általuk teremtett munkahelyek 
akadálymentesítése). 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének folyamatába 
 
A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a helyi civil szervezetek, önkormányzati intézmények, 
települési önkormányzati képviselők, illetve a nemzetiségi önkormányzat. A részvétel egyik 
színtere a HEP fórum volt, ezen kívül az online és személyes kapcsolattartás leginkább az egyes 
esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására koncentrálódott.   
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.  
 
Az elfogadott esélyegyenlőségi program a város honlapján közzétételre kerül, és a lakossági, illetve 
egyéb visszajelzések alapján lehetőség lesz a folyamatos monitoringra, szükség esetén a 
programnak az igényekhez igazodó módosítására. 





















4. Elfogadás módja és dátuma

I. A Mindszent Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.

III. Ezt követően Mindszent Város Képviselő-testülete
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és
határozatával elfogadta.

Mellékletek:

Dátum: Mindszent, 2013. június 28.

a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
a 182/2013. (VI. 26.) Kt. számú

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