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1. Bevezető 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának (a továbbiakban: Soroksár 

Önkormányzata) Képviselő-testülete a 2018. évben fogadta el Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat 2019-2023. időszakra készített Esélyegyenlőségi Programját (a 

továbbiakban: Esélyegyenlőségi Program), amit két évenként át kell tekinteni és szükség esetén 

felül kell vizsgálni.  

A program elfogadásakor részletes helyzetfeltárás készült, illetve a helyeztfeltáráskor 

feltérképezett problémák, hiányok, lakossági szükségletek vizsgálatra, áttekintésre kerültek.  

Az Esélyegyenlőségi Program célja, hogy Soroksár minden lakójának elérhetővé tegye a 

közszolgáltatásokat, biztosítsa a mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek, 

fogyatékkal élők, valamint a hátrányos helyzetű soroksári polgárok esélyegyenlőségét az élet 

minden területén.  

Önkormányzatunk kiemelt célja, hogy Soroksár minden lakója számára megteremtődjön az 

esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén. 

2020. év legnagyobb feladata a koronavírus-járvány elleni védekezés volt. Az új koronavírus-

járvány elérte hazánkat is, 2020 márciustól a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ennek 

következtében az önkormányzati működés és a döntéshozatali eljárás rendjére vonatkozó 

szabályok is megváltoztak.  

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet 2020. márciusi kihirdetésével a Képviselő-testület 

hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 

polgármester egyszemélyben gyakorolta, vagyis a törvényi rendelkezés alapján – az abban 

foglalt kivételekkel - minden döntés, amire addig a testület, valamint a bizottságok voltak 

jogosultak, a polgármester döntési jogkörébe került.  

Soroksár polgármestere 2020. március 9-én megalakította a Soroksári Operatív Törzset, amely 

az új koronavírus járvány kerületi megelőzésével kapcsolatos feladatok meghatározásáért felelt.  

A Soroksári Operatív Törzs hétköznapokon és hétvégéken is ülésezett. Fő feladatának tekintette 

ebben a rendkívüli helyzetben a soroksári lakosok ellátását. Intézkedéseket tett többek között, 

hogy a lakossághoz a szükséges élelmiszerek, gyógyszerek és az Önkormányzat által biztosított 

ingyenes egészségügyi védőmaszkok eljussanak. Közel tízezer mosható, valamint tízezer 

egyszer használatos maszkot osztottak szét Önkormányzatunk dolgozói, illetve a Képviselő - 

testület tagjai a kerület lakosai között. 

2020 áprilisában Soroksár Önkormányzata folyamatosan gondoskodott a kerület óvodáinak, 

játszótereinek, közterületeinek fertőtlenítéséről.  

Soroksár Önkormányzata 2020. évben létrehozta a Soroksári Rendkívüli Alapot, melyben 4 

millió Ft gyűlt össze, amelyet az Önkormányzat a koronavírus elleni védekezésre fordított.  

2020 júniusában megrendezésre került a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által 

készített HEP képzés, melynek a Polgármesteri Hivatalon belül a Szociális és Köznevelési 

Osztály adott helyszínt. 
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A „Legjobb Önkormányzati Gyakorlat” programja 2020-as szakaszának online előadásán a 

Szociális és Köznevelési Osztály folyamatosan részt vett.  

A veszélyhelyzet ideje alatt bevezetett korlátozó intézkedések 2020. június 18-án megszűntek, 

de hosszú ideig nem dőlhettünk hátra, mert 2020. októberétől megkezdődött a koronavírus 

második hulláma, majd   az új típusú koronavírus járvány erősödése miatt 2020. november 

hónaptól korlátozó intézkedéseket vezetett be Magyarország Kormánya.   

A Kormány szigorúbb intézkedései miatt Soroksár Önkormányzata is egyre szigorúbb 

szabályokat vezetett be: a kerületi közterületen kötelezővé tette a maszk használatát és 

szabályozta a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét is.  

Ebben a nehéz időszakban a Polgármesteri Hivatal munkatársai adminisztrációs segítséget 

nyújtottak az oltás szervezésében a kerület háziorvosainak. 

Soroksár Önkormányzata elindította a „Vakcina Mobilt”, amivel azoknak a soroksári 

lakosoknak nyújtott segítséget, akik idős életkoruk, egészségügyi állapotuk, illetve a 

mozgásukban való akadályoztatásuk miatt más módon nem tudtak eljutni a kijelölt oltópontokra 

vagy háziorvosokhoz.  

A járvány elleni küzdelem során az Önkormányzat Hivatalának dolgozói nagy segítséget 

nyújtottak a kerület lakosságának.  
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2. Jogszabályi háttér 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. 

A törvény 31. § (1) bekezdése kimondja: A község, a város a főváros kerületeink 

önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 

programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és 

szükség esetén felül kell vizsgálni.  

 

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 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF) által 

működtetett esélyegyenlőségi mentori hálózat munkatársai segítik.” 

 

 

Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség c. fejezetének XV. cikke kimondja: 

 

„(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 

(2)  Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen 

faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy 

társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül 

biztosítja. 

(3)  A nők és a férfiak egyenjogúak. 

(4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön 

intézkedésekkel segíti. 

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket 

és a fogyatékkal élőket.” 

 

További, a helyi esélyegyenlőségi programhoz és annak áttekintéséhez kapcsolódó főbb 

jogszabályok, vonatkozó kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, helyi rendeletek- 

helyi koncepciók:  

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

- 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 

és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 

- 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók 

ellenőrzésének szabályairól 
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- 2000. évi. LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos 

megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. 

ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről 

- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a 

továbbiakban: Gyvt.) 

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes 

törvények módosításról 

- 409/2020. (VIII.30) Korm.rendelet a Covid-19 betegséggel összefüggő járványügyi 

megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról 

- 484/2020.(XI.10.) Korm.rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről  

- 1727/2020.(XII.18) Főv. Kgy. hat. 

 

 

Hatályos helyi rendeletek 

- 8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások 

bérbeadásának feltételeiről 

- 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

- 10/2020. (II.18) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

- 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

- 13/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelet Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és 

rendjéről 

- 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

- 10/2020.(II.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások 

bérbeadásának feltételeiről 

 

Helyi koncepciók 

 

- Vagyongazdálkodási Koncepció 2019-2023 

- Szolgáltatási Koncepció 2019 

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Gazdasági Programja, 

Fejlesztési Terve 2015-2019 

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Hosszútávú 

Vagyongazdálkodási Terve 2019-2028 

- Budapest Főváros XXIII. kerület Településifejlesztési Koncepciója 2015-2030 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának 

áttekintésére a fenti jogszabályok alapján, azok figyelembevételével került sor.  
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3. Célkitűzés 

A 2019-tól 2023-ig tartó időszakra elfogadásra kerülő Kerületi Esélyegyenlőségi Program fő 

célkitűzése az, hogy mind az átfogó, mind a hosszú távú beavatkozási irányokat meghatározza, 

a középtávú beavatkozási akciótervet tartalmazó, célcsoportokra fókuszáló esélyegyenlőségi 

programot kijelölje. 

Az áttekintés során továbbra is legfontosabb célunk Soroksáron a hátrányos megkülönböztetés 

megszűntetése, az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára is, az 

összetartó, szolidáris társadalom erősítése. 

 

Ezen belül: 

• Összetartó, szolidáris, a hátrányos megkülönböztetéstől mentes helyi társadalom 

kialakítása, megerősítése. 

• Összehangolt együttműködés a foglalkoztatási, közoktatási, közművelődési, szociális 

igazgatási, egészségügyi, területfejlesztési komplex tevékenységrendszerben, a 

szubszidiaritás elvének figyelembevételével. 

• Egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára. 

• A mindenkori jogszabályoknak megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz, 

valamint a különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása minden érintett 

számára. 

• Emellett célunk a célcsoportokba tartozókra vonatkozóan figyelni a szolgáltatásokhoz 

történő hozzáférésük alakulását. 

 

4. Jövőképünk 

Soroksár sokat fejlődött az elmúlt időszakban és a következő években is folytatni kívánja ezt a 

tendenciát annak érdekében, hogy a kerület élhető legyen az itt lakók számára.   

 

A kerület vezetése és a Képviselő-testület mindenkor igyekszik összhangba hozni a jövőbe 

mutató feladatok megoldását és a múlt értékeinek megőrzését. A peremkerületi sajátosságok 

hátrányokat és előnyöket egyaránt jelentenek. A Főváros központosított tervei 

megvalósításával párhuzamosan energiát kell fordítani a külső kerületek fejlesztésére is, amik 

folyamatban vannak. 

 

A tömegközlekedés javuló tendenciát mutat. A kelet-nyugati irányú tömegközlekedés az 

ingyenesen igénybe vehető 135-ös helyi buszjárattal bonyolítható le. (Útvonal: Millennium 

telep-Soroksár központ-Temető-Auchan- IKEA.) Fontos a soroksári lakosok számára a helyi 

buszjárat, hiszen az iskolákat, óvodákat és munkahelyeket köti össze. Az 54-es busz immáron 

a Péterimajorig közlekedik, így a környéken élők 35 perc alatt juthatnak be a Boráros-térre.   

 

A kerületet több részre darabolja a HÉV vonala, a Budapest - Kelebiai vasút, az 51-es főút, az 

M0 és az M5 főút. Speciális feladat az így kialakult részek közötti összhang biztosítása.  

 

A közlekedés szervezésénél figyelemre méltó, hogy beruházási projektek készülnek (Budapest 

Vecsés út – Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út, valamint az M0-ás gyorsforgalmi 

út – Haraszti út összekötő megépítése). Figyelembe kell venni a személygépkocsik számának 

nagyarányú növekedését és ezzel a problémával szembenézni. Szükségszerű lenne az 511-es 

főút fejlesztése, korszerűsítése.   
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Nagy lehetőségeket rejt Soroksár számára a dunai hajózás fejlesztése (személy és 

teherforgalom). 

 

A vasút esetében nagyon megnövekedett a teherforgalom a BILK Logisztikai Központ miatt, 

ezért a Tárcsás utcai átjárón igen nehéz az átjutás szinte egész nap. A jövőben fontosnak tartjuk 

a Tárcsás utca és a Vecsés utca vasúti átjárójának megépítését. 

 

A „peremkerületiség”-nek azonban előnyei is vannak, Soroksárt még nem fertőzte meg a 

nagyvárosias turbulencia. Kertvárosias jellege emberléptékű életet biztosít az itt lakóknak. A 

Ráckevei-Soroksári Duna-ág közelsége, a Molnár-sziget, a Botanikus kert, és még sok 

természeti kincs rejt magában kiaknázatlan lehetőséget..  

A közművesítéssel járó feladatok még rengeteg munkát jelentenek az elkövetkezőkben, de 

remélhetőleg mielőbb mindenre sor kerülhet és Soroksár kedves, vonzó hely lehet  mind az itt 

lakók, mind az ide látogatók számára. 
 

5. Település rövid bemutatása, kerületi helyzetelemzésének áttekintése  

Soroksár történelmi múltja színes palettát mutat a település kialakulásáról, elrendezéséről, 

lakosságáról.  

 

A 2019-2023. évre elfogadott Kerületi Esélyegyenlőségi Programban bővebben tárgyaljuk 

történelmi kialakulását. Az áttekintés során megállapítható, hogy a múlt vívmányai a mai napig 

fent állnak és örökségünk részét képezik. 

 

2020. első félévében kormányzati támogatást kapott Önkormányzatunk az Újtelepi közösségi 

ház kialakításához szükséges tervek elkészítésére. 

Önkormányzatunk célja, hogy minden korosztály megtalálja majd a szórakozási lehetőséget, és 

olyan kulturált vendéglátó egységet is hozzon létre, amely magas színvonalon szolgálja a 

soroksári lakosok igényeit. 

 

A Kormány támogatásainak köszönhetően kerületünkben 15 utca kapott szilárd burkolatot. Az 

utak mellett több száz méternyi járda is felújításra került. Megépült az Orbánhegy 

vízgyűjtőterületének felszíni vízelvezetéséhez szükséges csapadékvíz főgyűjtőcsatornája. 

Felújításra került a Sváb Tájház tetőszerkezete, valamint a Dél-Pesti Tankerület Központ 

Galambos János Zeneiskola főépületének javítása. Az újtelepi református közösség temploma 

is kormányzati támogatásnak köszönhetően épülhetett meg.  

 

Önkormányzatunk igyekszik olyan fejlesztéseket megvalósítani melyeknek köszönhetően 

Soroksár az a kerület tud lenni, ahol jó élni és megöregedni. 
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6. A települési önkormányzat rendelkezésére álló adatok, az esélyegyenlőség 

szempontjából, áttekintése, helyzetelemzés 

6.1. A kerület fő demográfiai jellemzői - Állandó népesség és lakónépesség, 

lakhatás 

Soroksár Budapest legkisebb népességű kerülete: mintegy hat és félszer kevesebben élnek itt, 

mint a legnépesebben lakott (és hét négyzetkilométerrel kisebb) XI. kerületben (azaz Újbudán). 

Átlagos népsűrűsége szintén majdnem hat és félszer alacsonyabb a teljes budapesti átlaghoz 

viszonyítva 

Népesség   

Soroksár a lakosságszám bővülése mellett is megőrzi sajátos arculatú, lakóhelyként kedvelt 

kertvárosias jellegét. Az életszínvonal és az egészségügyi ellátás színvonalának növekedése 

miatt az idősek aránya a népességszám növekedése ellenére sem csökken jelentősen, de ezzel 

arányosan bővül az időskori ellátások skálája és színvonala. Soroksár iskolázottsági mutatói 

hosszabb távon már elérik a fővárosi átlagot. A növekvő népesség számára Soroksáron új, 

minőségi kertvárosias lakóterületek biztosítják a lakásépítési lehetőséget. A kialakult 

kertvárosias területek lakásállományának megújítása folyamatosan folyik. A komfortfokozat 

növelésével és energiahatékonyságot növelő korszerűsítéssel. 

 

 

Év Lakosok száma 

(fő) 

2018 22333 

2019 22414 

2020 22386 

Forrás: Helyi adatok szerint 

 

A lakosság létszáma a kerület lélekszáma az Országos Területfejlesztési és Területrendezési 

Információs Rendszer (a továbbiakban: Teir) adatai szerint a következőképpen alakult:  

Korcsoport 2018 2019 2020 

0-3 év 729 746 785 

4-6 év 599 597 595 

7-14 év 1687 1688 1693 

15-18 év 849 855 856 

19-60 év 13307 13297 13239 

61- 5162 5231 5217 

Összesen 22333 22414 22386 

Forrás: Teir adatai szerint 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_XI._ker%C3%BClete
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Lakónépesség változásai 2018-2020 -ig százalékokban  

6.2. Lakhatás  

A lakosság áttekintése során fontosnak tartottuk a lakhatás áttekintését a 

kerületünkben.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint a helyi 

(kerületi) önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) gazdálkodást.  

 Az önkormányzati tulajdonú és a vegyes tulajdonú ingatlanok kezelését, közös képviseletét, 

valamint az önkormányzati lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával 

kapcsolatos feladatokat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 

Beruházási és Vagyonkezelési Osztálya látja el. 
 

Soroksáron önerőből, illetve magán vállalkozások által folyamatosan épülnek ingatlanok. 

Ennek ellenére a szociálisan nehéz helyzetben lévő, alacsony jövedelmű családok számára 

lakáshoz, illetve ingatlanhoz nehezen lehet hozzájutni. A lakáshoz jutás gondja különösen a 

szegényebb fiatal családoknak megoldhatatlan.  
 

A lakhatás esélyegyenlősége  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló Ebktv 26.§ -a kimondja: 

„26. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen a 8. §-ban 

meghatározott tulajdonságok szerint egyes személyeket 

a) közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetéssel sújtani a lakhatást segítő állami 

vagy önkormányzati támogatások, kedvezmények vagy kamattámogatás nyújtásával 

kapcsolatosan, 

b) hátrányos helyzetbe hozni az állami vagy önkormányzati tulajdonú lakások és építési 

telkek értékesítése vagy bérbeadása feltételeinek meghatározása során. 

33%

34%

33%

LAKÓNÉPESSÉG VÁLTOZÁSAI 2018-2020

2018. év 2019. év 2020. év
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(2) A használatbavételi és egyéb építési hatósági engedély kiadásának megtagadása, illetve 

feltételhez kötése sem közvetlenül, sem közvetve nem alapulhat a 8. §-ban meghatározott 

tulajdonságokon. 

(3) A lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban 

meghatározott tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve 

településrészen mesterségesen, nem a csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.” 

Az Ebktv. tiltja a különböző tulajdonságokkal bíró (bőrszín, szociális helyzet, stb) 

népcsoportok szegregációs elkülönítését. Ez az elkülönülés egy kerület, illetve térség 

vonatkozásában elkerülhetetlenül megnyilvánul a szándékosság elve nélkül is, például az 

ingatlanok árfekvése, megvásárolhatósága tekintetében. Egy alacsonyabb ár kategóriájú, illetve 

frekventáltabb lakó övezet esetében megfigyelhető az önkéntes szegregáció kialakulása. Ez 

nem minősíthető az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének. 
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6.3. A bölcsődei, óvodai és iskolák, helyzetének alakulása az elmúlt két 

évben  

Közoktatás – (2019 – 2020 évi áttekintés a közoktatás területén) 

 
2019 év 0-18 éves korú 

állandó lakosság szám 

adati korcsoportos 

bontásban   

Nő Férfi Kiskorúak összesen(fő) 

0-3 éves  365 381 746 

4-6 éves 292 305 597 

7-14 éves 831 857 1688 

15-18 éves 407 448 855 

Összesen 1895 1991 3886 

Forrás: helyi adatok szerint: A 0-18 éves korú állandó lakosság száma 3886 fő 

2020 év 0-18 éves korú 

állandó lakosság szám 

adati korcsoportos 

bontásban   

Nő Férfi Kiskorúak összesen (fő) 

0-3 éves 393 392 785 

4-6 éves 301 295 596 

7-14 éves 846 847 1693 

15-18 éves 428 428 856 

összesen 1968 1962 3930 

    

Forrás: helyi adatok szerint: A 0-18 éves korú állandó lakosság száma     3930 fő   

A 3. életévét betöltött gyermeknek biztosított az óvodai nevelésben való részvétel.  

Az állami oktatási-nevelési intézmények fenntartója a területileg illetékes Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ (KLIK), de működnek kerületünkben alapítványi 

magánintézmények is. Az oktatási-nevelési intézményrendszer mennyiségi fejlesztése a 

tervezett új lakóterületek beépítésével, a népességszám bővülésével indokolt. A nevelési-

oktatási intézményellátó rendszer felhalmozott értékeinek megtartása szükséges és törekvés a 

minőségi fejlesztésre.  

 

6.3.1. Kerületi Bölcsőde 

A Gyvt. 42. § (1) bekezdése alapján: „A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem 

tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. 

 

A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdése alapján: „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 ellátást eddig az 

időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. 
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(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.” 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2019, illetve 2020. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló Beszámolók alapján: 

2019-ben 56 férőhelyen 48 fő gyermek jelentkezését fogadták el. Összesen 85 fő gyermek 

napközbeni ellátását biztosították az év folyamán. A 2020-as év tekintetében 50 fő gyermek 

jelentkezését fogadták el az évben, összesen 83 fő gyermek napközbeni ellátását tudták 

biztosítani az év folyamán. 

Esélyegyenlőségi szempontból elmondható, hogy a bölcsődében gondozott sajátos nevelésű (a 

továbbiakban: SNI) gyermekek fejlesztést 2019-ben kijáró gyógypedagógus végezte. Az SNI-

s gyermekeken kívül lehetőség szerint a megkésett fejlődésű gyermekek fejlesztéséhez is 

segítséget nyújtanak, mind a szülők, mind a kisgyermeknevelők részére. 

2020-ban az SNI gyermekek fejlesztésére kijáró gyógypedagógusok által végzett fejlesztés 

szünetelt a pandémia miatt. (Az óvodák szerződést kötöttek a gyógypedagógusokkal.) 

6.3.2. Kerületi Óvodák 

Az óvodai ellátás az Önkormányzat kötelező feladata. Jelenleg 10 óvodaegységben tesz eleget 

ennek a feladatának, kettő összevont és egy önálló intézményen belül. A statisztika alapján 

óvodáinkba 2018/2019 tanévben 660/fő míg 2019/2020 tanévben 671/fő gyermek jár(t).  

 

 
 
Forrás: helyi adatok szerint 

  

Jelenleg elégséges számú férőhely áll rendelkezésre a kerületben élő óvodáskorú gyerekek 

ellátására. 

Az óvodák számában, illetve befogadó képességükben az elmúlt két évben változás nem történt. 

Gyakorlatilag 100%-os telítettséggel működnek az óvodai intézmények a kerületben. 

660
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656
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2020. márciusától az új koronavírus miatt az óvodapedagógusok Home Office rendszerben 

dolgoztak. Az óvodapedagógusok a pandémia ideje alatt az aktuális feladatokat elektronikus 

úton elküldték a szülőknek és a gyerekeknek hetekre lebontva.  

 

6.3.3. Kerületi iskolák 

Soroksár iskolái a Dél-Pesti Tankerületi Központ fennhatósága alá tartoznak 

A kerület iskoláiban a tanulók létszáma jelentősen nem tér el az előző évek adataitól. Ez 

vonatkozik az indított osztályok számára, a pedagógusok, illetve a szakszemélyzet létszámára 

is.  

 

 
Forrás: helyi adatok szerint  

 

 

 

Az alapfokú ellátást 5 általános iskola biztosítja. Minden intézményben 8 évfolyamos képzés 

folyik.  

OM azonosító Intézmény neve 

035158  Páneurópa Általános Iskola 

035161 Fekete István Általános Iskola 

035166 Török Flóris Általános Iskola 

035155 Grassalkovich Antal Általános Iskola 

035136 Mikszáth Kálmán Általános Iskola 
Forrás: Helyi adatok szerint 
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A kerületben élő iskolás gyerekek közül más kerületekbe, illetve településekre eljárók számára 

vonatkozóan nem állnak rendelkezésre pontos adatok, mértékére csak következtetni lehet. A 

jövőre nézve viszont mindenképpen szükséges a jelenség alaposabb vizsgálata, mivel az 

látható, hogy bizonyos iskolakörzetekből nagy arányban vannak az eljárók, a szülők inkább 

elviszik kerületen kívülre a gyerekeket, hogy ne a körzetes intézménybe kelljen járniuk, ami 

mind esélyegyenlőségi, mind intézményfinanszírozási, fenntartási szempontból jelentős 

következményekkel jár.  

 

Jelentős számban vannak a kerület intézményeiben a kerületen kívülről bejáró gyerekek, 

tanulók. Őket a szülők jellemzően a szomszédos kerületekből és a dél-pesti agglomerációból 

hordják át, legnagyobb számban a XX. kerületből.  

 

Legtöbb bejáró a Török Flóris Általános Iskolában van, de a Grassalkovich Antal, Fekete István 

és Páneurópa Általános Iskolákban jelentős számban fordulnak elő a XX. kerületből, illetve 

Dunaharaszti és vonzáskörzetéből bejáró gyerekek.  

A XX. kerületből bejáró gyerekek esetében a magyarázat, hogy a két kerület korábban egy 

közigazgatási egységet alkotott, és az elválás Pesterzsébettől, illetve Soroksár önállósodása 

nem változtatta meg a családi és földrajzi alapon kialakult szokásokat. A XX. kerület déli részén 

élők számára könnyebben megközelíthetők a soroksári intézmények.  
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7. A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályozásának rövid 

bemutatása, áttekintése 

Pénzbeli ellátásként 

- rendkívüli települési támogatást 

- beiskolázási települési támogatás 

- helyi gyermeknevelési települési támogatást 

- egészségügyi települési támogatást 

- pandémiás települési  

- internet támogatás 

- temetési települési támogatás 

- idős korú személyek települési támogatás 

- súlyosan fogyatékos személyek települési támogatás 

- születési települési támogatás 

 

természetbeni ellátások 

- lakásfenntartási települési támogatást 

- adósságkezelési települési támogatást 

- karácsonyi élelmiszercsomag 

- köztemetés  

 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

A támogatásra jogosultak - eseti jelleggel, a rendeletben meghatározott jövedelem határok 

figyelembe vételével - a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek. 

 

 

Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező 

- aki egy előre nem látható esemény miatt, időszakosan vagy tartósan létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező  

- egyedül élő és egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül, és  

jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át, 

- megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon 

veszélyeztetve van. 

Rendkívüli települési támogatás igényelhető:  

- átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak 

mérséklésére, 

- azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok munkahely elvesztése 

vagy megbetegedés (eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen 

olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni), 

- gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel.  

 

2019-ben 1.007 fő, míg 2020-ban 752 fő igényelt rendkívüli települési támogatást. 
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BEISKOLÁZÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

Beiskolázási települési támogatás - a rendeletben meghatározott jövedelemhatárok 

figyelembevételével -  

- az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy 

- az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. 

életévének betöltéséig vagy 

- az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25. 

életévének betöltéséig,  

aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult. 

 

A beiskolázási támogatás mértéke gyermekenként, egyszeri 10.000.- Ft 

 

2019-ben beiskolázási segélyben összesen 29 háztartásban élő 39 diák részesült, 2020-ban 28 

háztartásban élő 30 diák részesült. 

 

HELYI GYERMEKNEVELÉSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

A helyi gyermeknevelési támogatás célja a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek családi 

környezetben történő ellátásának elősegítése.  

Helyi gyermeknevelési támogatás állapítható meg annak a gyermeknek – a rendeletben 

meghatározott jövedelemhatárok figyelembevételével – aki tizennyolcadik életévét nem töltötte 

be, és magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

A helyi gyermeknevelési támogatás havi összege: 12.000.-Ft 

2019-bévben átlagosan 16 gyermek, 2020-ban 12 gyermek kapott helyi gyermeknevelési 

támogatást. 

 

EGÉSZSÉGÜGYI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

 

Az egészségügyi települési támogatás a szociálisan rászorult személy részére, az egészségi 

állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében 

biztosított rendszeres pénzbeli ellátás. 

Egészségügyi települési támogatásra jogosult – a rendeletben meghatározott jövedelemhatárok 

figyelembevételével - az, aki rendszeres gyógyító ellátásának költsége olyan magas, hogy azt 

létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni és alanyi vagy normatív 

közgyógyellátásban nem részesül, valamint ez irányú kérelme az illetékes szerv által 

elutasításra került. 

Az egészségügyi támogatás havi összege 8.000.-Ft 

2019-ben 174 fő, 2020-ban 138 fő részesült egészségügyi települési támogatásban  

 

 



Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata – Áttekintése 2021. évi 
 

 18 
 

PANDÉMIÁS TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

A pandémiás települési támogatás az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó járvány megelőzése, magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt állapítható meg. 

A pandémiás települési támogatásra jogosult, azaz az egyedülálló, egyedül élő, illetve család, 

akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300%-át és elveszítette munkáját. 

 

INTERNET TÁMOGATÁS 

A kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt internet támogatást az önkormányzat jegyzője által 

végleges határozattal megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

személy részére adható. 

 

TEMETÉSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

A temetési települési támogatás a szociálisan rászorult személyek részére, hozzátartozóik 

eltemetésére fordított költségeik mérsékléséhez nyújtott pénzbeli ellátás. 

2019-ben 31 fő részére került megállapításra a temetési települési támogatás míg 2020-ban 60 

fő részére. 

 

IDŐS KORÚ SZEMÉLYEK TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

Az idős korú személyek települési támogatása a szociálisan rászorult idős kort megélt 

személyek mindennapjainak megkönnyítésére nyújtott egyszeri, pénzbeli ellátás. 

75. életévét betöltött személy, aki Budapest Főváros XXIII. kerület közigazgatási területén 

legalább 2 éve állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és a kerületben életvitelszerűen 

tartózkodik. 

Támogatásának mértéke egyszeri 10.000 Ft. 

2019. évben 1251 fő részére lett megállapítva a támogatás, 2020-ban 1245 fő részére. 

 

SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

A súlyosan fogyatékos személyek részére nyújtott települési támogatás a rokkantsági járadékról 

szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet alapján rokkantsági járadékban részesülő személyek 

rendszeres pénzbeli ellátása. 

Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatására jogosult- a rendeletben meghatározott 

jövedelemhatárok figyelembevételével.  

A támogatás mértéke havi 6.000 Ft. 
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2019. évben 6 fő kapta meg a támogatást míg 2020-ban 3 fő részére.  

 

SZÜLETÉSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

Egyösszegű, vissza nem térítendő születési támogatás nyújtható, gyermekenként 50.000 Ft  

aki Budapest Főváros XXIII. kerület közigazgatási területén legalább 2 éve állandó bejelentett 

lakóhellyel rendelkezik és a kerületben életvitelszerűen tartózkodik és 

- aki, vagy akinek házastársa, élettársa a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző két 

éven belül legalább 250 nap munkaviszonyt tud igazolni, és  

- akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét. 

 

A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születésének napjától számított 120 napon 

belül lehet benyújtani. E határnapon túl benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül vissza 

kell utasítani.  

2019. évben 55 gyermek, 2020. évben 49 gyermek részesült támogatásban. 

 

LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

 A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk 

lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a villanyáram-, 

és gázfogyasztás költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. 

Lakásfenntartási támogatás annak állapítható meg – a rendeletben meghatározott 

jövedelemhatárok figyelembevételével - aki az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek (bérlő, 

bérlőtársi, albérlői, tulajdonostársi, lízingbe vevői, haszonélvezői, családtagi és szívességi 

lakáshasználói) valamelyike szerint életvitelszerűen lakik, és a kerületbe legalább két éve 

állandó lakcímmel rendelkezik. 

A támogatás mértéke havi 4.000,- Ft 

2019. évben átlagosan 83 fő részesült lakásfenntartási támogatásban. 2020. évben átlagosan 45 

fő részesült lakásfenntartási támogatásban 

 

ADÓSSÁGKEZELÉSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

Az adósságkezelési települési támogatás a szociálisan hátrányos helyzetbe került, de 

fizetőkészségét mutató személyek, családok lakhatással kapcsolatos adósságterheinek 

enyhítése és a folyamatos fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében biztosított 

természetbeni támogatás. A szolgáltatás a közüzemi számlák alapján keletkezett tartozás 

rendezését szolgálja.  

2019. évben 1 háztartás részére került megállapításra.  
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KARÁCSONYI ÉLELMISZERCSOMAG 

Természetbeni juttatásként – kérelemre – karácsonyi élelmiszercsomag adható a szociális 

hátrányos helyzetű személyek, családok részére. 

2019. évben (karácsonyi ünnepek alakalmából) 420 hátrányos helyzetű család részére került 

kiosztásra a karácsonyi élelmiszercsomag.  

2020. évben a vészhelyzet időtartalma alatt az élelmiszercsomag, mint természetbeni ellátás 

helyett a jogosultak egyszeri, készpénzben nyújtott 10 000 Ft összegű támogatást kaptak.  

 

KÖZTEMETÉS 

A haláleset helye szerinti polgármester gondoskodik – a tudomásszerzésről számított 21 napon 

belül – az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs, vagy nem lelhető 

fel az eltemetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről 

nem gondoskodik. A helyi rendeletünk lehetőséget biztosít bizonyos esetekben a köztemetés 

költségeinek részben vagy egészben történő megtérítésére. 

 

REHABILITÁCIÓS CÉLÚ TELEPÜLÉI TÁMOGATÁS 

A hátrányos munkaerő - piaci helyzetű aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, mely 

ellátásban 2019. évben átlagosan 32 fő részesült, 2020. évben átlagosan 23 fő részesült.  

Ez a támogatási forma 2020. augusztusától kivezetésre került oly módon, hogy a már 

megállapított támogatások a jogosultságvégéig kifizetésre kerülnek, de új kérelem nem 

nyújtható be. 
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8. Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A helyi 

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának – áttekintésének alapjául 

szolgáló célcsoportok 

8.1. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az 

etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó 

összes probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a 

cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, 

ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember 

cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül 

is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen 

érvénysülése miatt. (Cseri-Csapó-Orsós 2012)  

A nemzetiségre vonatkozó adatokkal kapcsolatban csak önkéntes nyilatkozat alapján lehet 

valakiről nyilvántartani azt, hogy milyen nemzetiséghez tartozik. 

A roma lakosság körében a gyermekek születési aránya magas. A roma gyermekek identitás 

tudata gyenge, nagy része nem ismeri a roma kultúrát, hagyományokat. Az áttekintés során 

megállapítható, hogy a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat sokat segít a roma 

származású soroksári gyerekeken. Részükre gyermektáborozást szervezett a veszélyhelyzet 

előtt (Balatonszemes, Fonyód, Balatonszéplak) ahol a roma kultúrával jobban meg tudtak 

ismerkedni.  

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottsági deficitekben mutatkoznak meg, és 

súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. 

A szegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az 

érintettek egészségügyi állapotában is jelentkezik. 

Áttekintésünk alapján kik a veszélyeztetettek Soroksáron? 

• tartósan munkanélküliek  

• roma emberek többsége 

• gyermekes családok, az egyszülős csonka családok 

• kis nyugdíjasok 

• tartós betegségben szenvedők 

• fogyatékossággal élők 

• hajléktalanok 

 

 

A Soroksári Helyi Esélyegyenlőségi Program stratégiájának célja az életminőség javítása, a 

hátrányos helyzetű és a mélyszegénységben élők foglalkoztatási esélyeiknek növelése, 

valamint a munkaerő piacra való beilleszkedés elősegítése. 
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8.1.1. Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

Intézkedés címe: Mélyszegénységben élők munkaerő piacra való visszasegítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Munka elvesztése, rezsiköltségek, hitelek visszafizetése, 

megélhetési gondok. 

Célok -  

Általános megfogalmazás és 

rövid-, közép- és hosszútávú 

időegységekre bontásban 

Felmérés készítése a mélyszegénységben élő családokról. 

- közfoglalkoztatás 

- visszailleszkedés a munka világába 

- tartós munkavállalás 

- átképzések 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Munkafelelős kijelölése. Kapcsolatfelvétel az Önkormányzattal, civil 

szervezetekkel 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat és Családsegítő 

Partnerek 
Vállalkozók, vállalatok, Budapest Főváros Kormányhivatala XX. 

Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály 

Határidő(k) pontokba szedve 

Rövidtávú: 3 hónap. 

Középtávú: 1 év. 

Hosszú távú: folyamatos foglalkoztatás. 

Eredményességi mutatók és 

annak dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és hosszútávon), 

valamint fenntarthatósága 

Foglalkoztatottak számának növelése. 

Képzésen összeszedett tudás. 

Kockázatok és csökkentésük 

eszközei 

Együttműködés az egyén részéről. Megoldás: tájékoztatás, 

felvilágosítás, pályázatok, 

Szükséges erőforrások Szociális és köznevelési osztály 

Elért eredmények 

Az Önkormányzat folyamatos kapcsolat-tartásban van, a mélyszegénységben 

élőkkel, családokkal. Továbbá önkormányzati bérlakások odaítélésével is 

segítette a rászorulókat, illetve szociális ellátásokkal. A közfoglalkoztatásban 

elsősorban a fokozottan hátrányos helyzetűek alkalmazására került sor. 

Szociális bérlakások 2019-ben 45 db, 2020-ban 43 db lakás. 
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8.2. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

Gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása a kerületünkben 
 

2019. évi adatok 

alapján (korcsoport) 

Nő Férfi Összesen 

0-3 éves 365 381 746 

4-6 éves 292 305 597 

7-14 éves 831 857 1688 

15-18 éves 407 448 855 

Forrás: helyi adatok szerint 

 
 

2020. évi adatok 

alapján (korcsoport) 

Nő Férfi Összesen 

0-3 éves 393 392 785 

4-6 éves 301 295 596 

7-14 éves 846 847 1693 

15-18 éves 1968 1962 856 

Forrás: helyi adatok szerint 

 

A Gyvt. rendelkezései alapján Önkormányzatunk kötelező feladataként szervezi meg a 

gyermekvédelemi támogatásokat. Szociális és Köznevelési Osztály szociális ellátással 

kapcsolatos feladatai jelentős részét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet határozza meg. 
 

 

A közoktatásban résztvevő gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása a tanévben és a 

nyári szünetben 

 

Soroksáron lakó, - illetve tanuló gyermekek számára minden nyáron megszervezésre kerül a 

nyári tábor. A nyári táborozást a 2018/19- es tanévben a Páneurópa Általános Iskolában 

szervezték meg. Színes programokkal várták a diákokat a pedagógusok. Buszos kirándulásokat 

szerveztek Visegrádra, Veresegyházára, Gemencre, Gödöllőre.  

 

A nyári táborozás programjain való részvétel ingyenes, csak az étkezésért kellett a szülőknek 

fizetni. Figyelembe vették a szociálisan rászoruló gyermekek étkezési térítési kedvezményeit. 

 

A tábor gazdasági feladatainak elvégzését és a gyermekek részére biztosított étkezést a 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményén keresztül látta el.  

 

Az ügyességi versenyek, vetélkedők, kézműves foglalkozások a tábor területén lettek 

megrendezve, illetve Molnár- Szigeten a Tündérkertben. 
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 A járványhelyzetre való tekintettel változások voltak a 2019/20–as tanév nyári 

táboroztatásában. A nyári napközis tábor a Grassalkovich Antal Általános Iskolában lett 

megtartva 2020. június 29- augusztus 19 között. Az aktuális járványügyi helyzetre való 

tekintettel a szülőnek nyilatkozatot kellett tennie arra vonatkozóan, hogy gyermeküket csak 

egészségesen engedik a táborozásban részt venni. 

 

A járványügyi intézkedések miatt a nyári tábor buszos kirándulásai elmaradtak, de ennek 

ellenére a pedagógusok gazdag és változatos programokat állítottak össze a diákok számára. 

(soroksári táj-ház látogatása, Tündérkert, tűzoltó és mentős bemutatók) 

 

 
 

 
Forrás: helyi-Molnár-sziget „Tündérkert” 
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8.2.1. Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

Intézkedés címe: Gyerekek napközbeni ellátása a nyári időszakban –(nyári tábor)  

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A szülők nyáron nem tudják megoldani a gyermekfelügyeletet a 

munkájuk miatt a nagyszülők hiánya esetében. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Értelmes elfoglaltságot nyújtó, képző és fejlesztő nyári táborok 

létrehozása, amely megfizethető áron elérhető az átlagember számára is, 

illetve szociális alapon esetleg díjmentesek a rászorulóknak. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Felelősök kijelölése, a források megtalálása, kapcsolatfelvétel az iskolák 

és az Önkormányzat között. 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat és kerületi iskolák, óvodák 

Partnerek Soroksári Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
Tanévre bontva. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Pedagógusok számának növelése, foglalkoztatottak számának növelése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A szülők részvétele a programban. Pályázatok kiírása. 

Szükséges erőforrások Önkormányzati erőforrás. (Pénzügyi erőforrások) 

Elért eredmények 
A Kormány támogatásának köszönhetően sportparkok építése, megtörtént a 

Molnár – Sziget Tündérkert felújítása, illetve kalandpark is épült. 
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8.2.2. Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

Intézkedés címe: Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése, bővítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A kerületben 1 bölcsődei ellátást nyújtó intézmény működik. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A bölcsőde infrastruktúrájának fejlesztése, a férőhelyek bővítése. 

Rövidtávon 2 éven belül, középtávon 3 éven belül, hosszútávon 5 éven belül. 

Gyermekcsoportok felmérése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Folyamatos kapcsolattartás szülőkkel, és intézményekkel. 

Felmérések elkészítése. 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat 

Partnerek Önkormányzat, SZGYI 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2 év – felmérés 

3 év – kapcsolattartás 

5 év – folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A begyűjtött adatok feldolgozása. 

A helyi Képviselő-testülettel, és önkormányzattal való kapcsolattartás. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Forráshiány. 

Szükséges erőforrások Pénzügyi források. 

Elért eredmények uniós pályázati források elnyerése.  
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8.2.3. Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

Intézkedés címe: Helyi iskolák színvonalának erősítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Elvándorlás körzeten kívüli iskolákba a helyi intézményekből 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A helyi lakosok helyben történő iskoláztatása, az elvándorlás csökkentése. 

A helyi iskolák színvonalának erősítése. 

R-K-H folyamatos időintervallumban. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Adatgyűjtés és akcióterv kidolgozása. 

Résztvevők és 

felelős 
Helyi családsegítő szervezet, lokális iskolák, önkormányzat 

Partnerek Dél-Pesti Tankerületi Központ 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
Felmérések tanévekre lebontva. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Begyűjtött adatok feldolgozása, a szülőkkel és az intézményekkel való 

folyamatos kapcsolattartás. 

Folyamatos konzultációk, szülői fórumok. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Tárgyi és személyi feltételek megfelelő megteremtése. 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán. 

Elért eredmények 

A helyi iskolák különböző komfortnövelő beruházásokat tudtak végrehajtani:  

- tantermek felújítása 

- fűtési rendszerek korszerűsítése 

- nyílászárók cseréje 

- testnevelés órákhoz tárgyi eszközök pótlás 

A különböző tantárgyakhoz az oktatást segítő eszközök beszerzése megtörtént. 
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8.3. A nők helyzete, esélyegyenlőség 

A családi szerepek tradicionális értelmezése a nőket gyermeknevelési és háztartási feladatokra 

ítéli, míg a férfiakat a jövedelemszerzés hajszolására. Ez a szerepértelmezés a modern 

társadalomban kevéssé megvalósítható: a családok többnyire nem élnek meg egy jövedelemből, 

a nők jelentős mértékű, otthoni munkáját pedig a társadalom nem ismer el munkavégzésként.  

A nemek közötti egyenlőtlen otthoni feladatfelosztás következtében a nők szabadideje napi 

több órával elmarad a férfiakétól, míg a férfiak a kenyérkeresés stresszében terhelődnek túl. A 

tradicionális szerepfelfogás azt is okozza, hogy a munkába való visszatérés nehézségei, a 

kisgyermekes anyákat érinti elsősorban. 

 

A kisgyermeket nevelő nők, munkaerő-piaci esélyeit a gyermekvállaló szolgáltatások 

hiányosságai, az óvodai, bölcsődei férőhelyek hiánya vagy nem egyenletes elosztása is rontja.  

 

A nemek esélyeinek egyenlőtlensége a jövedelmek egyenlőtlenségében is megmutatkozik. A 

jövedelmi különbségek és az elhelyezkedés hátrányai a nők esetében a szegénység és 

kiszolgáltatottság megjelenéséhez vezet. Különösen veszélyeztetettek ezáltal a nyugdíjas 

korúak. 

 

Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, 

mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, 

szociális, kulturális jog tekintetében. 

 

A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód biztosítása a nőkkel szembeni hátrányos 

megkülönböztetés, azaz a diszkrimináció tilalmát jelenti. Az egyenlő bánásmóddal szemben 

az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg a tagállamoktól, hogy tegyenek lépéseket a nők 

tényleges egyenjogúsítása érdekében az élet legkülönbözőbb területein – oktatás, 

egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb.  

 

Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) politikája nem kizárólag a nőkkel szembeni 

megkülönböztetést, hanem a nemek közötti diszkriminációt tiltja. Így az EU-ban a férfi 

polgárok ugyanúgy élhetnek ezekkel a jogokkal, mint a nők, bár a gyakorlatban a férfiakat 

sokkal kevesebb hátrányos megkülönböztetés éri, mint a nőket. 

 

A nőkre, mint esélyegyenlőségi célcsoportra különösen az alábbi elvek érvényesítését 

tartjuk fontosnak: 

• egyenlő munkabér 

• előmenetel a munkahelyeken 

• várandós, gyermekágyas vagy szoptató anyák jogai 

• egészséges munkahelyi környezet 

• munkába való visszajutás szülési szabadságról 

 

 

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, 

hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható 

helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként 

nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 

 

A nőket nem érheti hátrány a várandósság és az azt közvetlenül követő időszak alatt, a 

gyermekvállalás miatt. 
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Miután a munkavállaló értesítette munkáltatóját arról, hogy gyermeket vár, fel kell mérni: 

milyen egészségre ártalmas hatásoknak van kitéve a várandós anya. A munkáltató köteles a 

vizsgálat eredményéről tájékoztatni a munkavállalót, és csökkenteni ezeket a negatív 

hatásokat. A munkaórák számát és a munkakörülményeket hozzá kell igazítani a megváltozott 

helyzethez. Ha ez nem lehetséges, más munkát kell találni a várandós munkavállaló számára. 

Ha ez sem lehetséges, akkor fizetett szabadságra kell küldeni a munkavállalót. 

 

Amennyiben a munka jellege lehetővé teszi, biztosítani kell elsősorban a távmunka 

lehetőségét, és a családbarát munkahely kialakítását. Preferálni kell ilyen esetekben a 

részmunkaidős foglalkoztatást is. 

 

A család és munkahelyi kötelezettségek összehangolása érdekében a munkáltató köteles: 

• a GYED-ről GYES-ről visszatérő dolgozók beilleszkedését segíteni, 

• a szabadság ütemterv jóváhagyásánál lehetőség szerint figyelembe veszi az óvodai és 

iskolai szüneteket, 

 

A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A Mt. 12. § (1) – (3) bekezdése szerint:  

 

„12. § (1) A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő 

bánásmód követelményét meg kell tartani. E követelmény megsértésének orvoslása nem járhat 

más munkavállaló jogának megsértésével vagy csorbításával. 

(3) A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, 

minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy 

szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe 

venni.” 

 

A magyar jog kifejezett rendelkezéssel és közvetett módon is biztosítja az egyenlő bánásmód 

érvényesülését. Az Alaptörvény XII. cikke mindenki számára adottnak tételezi fel azt a 

lehetőséget, hogy maga döntsön arról, mely hivatás gyakorlásával kívánja - a megfelelő 

ismeretek birtokában, a hivatás gyakorlásához szükséges feltételek teljesítése mellett - 

képességeit kibontakoztatni és a megélhetéshez szükséges javakat elérni. Az Alaptörvény XV. 

cikke szerint Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, 

nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, 

nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 

különbségtétel nélkül biztosítja, a nők és a férfiak egyenjogúak. 

 

 

A munkáltató ugyanolyan elvek alapján köteles előléptetni a különböző nemű munkatársait, 

nem tehet különbséget férfiak és nők között akkor sem, amikor a képzéshez való hozzájutásról 

kell döntenie. Emellett ugyanazokat a munkafeltételeket kell biztosítania a nőknek, mint a 

férfiaknak.  

Ez érintheti a rugalmas munkaidőt, az elbocsátás feltételeit vagy éppenséggel az öltözködési  

szabályokat. 
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A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak: 

• a 45 év feletti nők, 

• a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes édesanyák, 

• a roma nők sajátos kultúrájuk miatt. 

 

A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást 

igényel. Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 

képzésekkel segíti a nőket. Pontos felmérés, tanulmány nem készült az alacsony iskolai 

végzettségű nők elhelyezkedését illetően kerületünkben. Tapasztalataink szerint az alacsony 

iskolai végzettségű nők munkaerő-piacon való elhelyezkedése nagyon nehéz. Szakmai 

jártasságot nem igénylő munkakörben (pl.: takarítás) tudnak csak elhelyezkedni. 

Kerületünkben nincs olyan szervezet, amely kifejezetten a nőket érintő problémákkal 

foglalkozna. Azonban Budapesten több ilyen szervezet is működik, melynek elérhetőségéről a 

családvédelemmel foglalkozó intézményekben dolgozók adnak felvilágosítást. 
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8.3.1. Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

Intézkedés címe: GYES-en, GYED-en lévő nők aktív munkába való visszatérésének elősegítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Kisgyermekes édesanyák nehezen tudnak elhelyezkedni, és elhelyezkedés esetén 

is nehezen vállalható kondíciókkal (pld. munkaidő, szabadság kiadása). 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Megfelelő végzettség a munkavállaláshoz, a vállalkozások érdekelté tétele a 

kisgyermekes anyák alkalmazásában. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Adatgyűjtés, akcióterv kidolgozás. 

Résztvevők és 

felelős 
Védőnők, Gazdasági terület 

Partnerek Helyi vállalkozók, vállalkozások, Nonprofit Kft. 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1/2 éven belül felmérések, adatgyűjtések. 

1 éven belül akcióterv kidolgozása. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Begyűjtött adatok feldolgozása, folyamatos kapcsolattartás. 

 

Munkába visszatérő kismamák számának monitorozása. 

Kockázatok és 

csökkentésük eszközei 
Vállalkozók, vállalatok érdektelensége. 

Szükséges erőforrások Humán erőforrások. 

Elért eredmények 
A munkába való visszatérést segítendő, a gyermekeiket egyedül nevelő anyák 

bölcsődei és óvodai felvétele tekintetében elsőbbséget élveznek. 
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8.4. Az idősek helyzete, esélyegyenlőség 

Idős embertársaink egészsége, a róluk való gondoskodás a koronavírus miatt megváltozott új 

kihívások elé állította a Soroksár Önkormányzatát.  

 

2020. június 11-én Önkormányzatunk a „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja 

2020. Innovációk és jó gyakorlatok az idősellátásban”című online konferencián vett részt. Dr. 

Simon Attila István helyettes államtitkár előadásában elmondta: „társadalom fontos 

értékmérője, hogyan bánik az idősekkel. Az öregedés az élet természetes velejárója és nem a 

betegség, még ha növeli is számos betegség kialakulásának kockázatát. A kialakult járvány 

elleni küzdelem során nagyon fontosnak tartottuk az idősek megsegítését”. 

Járvány idején fokozottan előtérbe kerültek az idősek gondozásával kapcsolatos kérdések és 

problémák.  

A fertőzéstől való megóvásuk természetesen az elsődleges cél, azonban a lelki egyensúlyuk 

megőrzése – amely elkerülhetetlenül visszahathat a fizikai egészségükre is – a jelenlegi és az 

ehhez hasonló, a társas érintkezésekben szegény szituációkban kulcskérdéssé vált.  Az idősebb 

generációk mentális jóllétének fokozása és érzelmi biztonságának támogatása ugyanis legalább 

olyan jelentőséggel bír, mint az élelmiszerrel és egyéb használati tárgyakkal való ellátásuk 

megszervezése.  

Természetesen az élelmiszer vagy egyéb használati cikkek beszerzése és az egészségügyi 

szükségletek biztosítása nagy jelentőséggel bír a szoros társas támasszal nem rendelkező idősek 

esetében. A lelki jóllét támogatása azonban legalább olyan fontos, Önkormányzatunk ebben is 

igyekezett és igyekszik segítséget nyújtani ezekben a nehéz hónapokban.  

A hatósági előírásokból adódó szociális távolságtartás mindannyiunkat negatívan érint, és ez a 

hatás hatványozottan jelentkezik az idősek körében, különösen akkor, ha munkavégzés 

szempontjából már inaktívak, hiszen ez utóbbi esetben a kollegiális kapcsolatokból és a 

munkából származó ingerek sincsenek már jelen az életükben. A leginkább pedig azok az 

idősek veszélyeztetettek, akik a járványhelyzetet megelőzően – nem rendelkezve szoros családi 

kapcsolatokkal – kizárólag a nappali ellátást biztosító intézményekben, szabadidős klubokban 

vagy vallási közösségekben tudták megélni a valahova tartozás érzését. A vírus megjelenése 

előtt ezek a fórumok működtek:  

• Nyugdíjasklub 

• Erzsébet és Soroksár Mozgássérült Egyesületének találkozói 

• Jó barátok Dalköre 

• Hagyományőrző klub 

• Helyi önkormányzat által rendezett karácsonyi ünnepséggel 

Az online kapcsolattartási lehetőségek jó eszközei lehetnek a valahova tartozás érzésének 

erősítésében. Már az idősek között is egyre többen mozognak nagyobb biztonsággal az online 

térben. 

Jó hír azonban, hogy a hagyományos telefonbeszélgetések is sokat segítenek- segíthetnek az 

idős emberek lelki állapotán.  
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Járvány után hogyan tudunk segíteni az időseken? 

Fontos, hogy az idősgondozásban legyenek olyan fórumok, ahol pszichológus vagy 

mentálhigiénés szakember bevonásával – csoportos vagy egyéni foglalkozások keretében – az 

idősebb korosztályhoz tartozó és megfelelő számú kapcsolattal nem rendelkezők támogatást 

kaphatnak annak tudatosításában, hogy a társas kapcsolódások milyen szerepet játszanak a lelki 

egészségük megőrzésében. 

A helyi televízió, sajtó lehetőségeket teremthet arra, hogy a lakosság, s így az idős emberek és 

hozzátartozóik tájékozódjanak a lehetséges ellátásokról, szolgáltatásokról, ezáltal bevonhatók 

a helyi programokba, közösségi életbe, az intézmények számára pedig segítséget jelent az 

információnyújtásban és intézmények megismerésében.  

Soroksár népességének összetételében az idősek aránya nem mutat emelkedő tendenciát. 

Ugyanakkor a nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma. Ezen 

háztartások nagy részét igen alacsony nyugdíjjal rendelkező özvegy nők alkotják. 

Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az egyedüllétet, az nagymértékben függ 

a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi 

magatartástól.  

 

Ezen a téren egyre több a társadalmi szinten megoldásra váró, kormányzati intézkedéseket 

igénylő problémák száma: a nyugdíjak reálértékének megőrzése, emelése, az idősek 

biztonságérzetének növelése, a szegénység, a megélhetési gondok elleni küzdelem. 

 

A dolgozni akaró idősek, és az idősödő munkavállalók foglalkoztatási esélyegyenlősége sérül. 

Az idősödő munkavállalók számára a munkavállalásnál egyértelmű hátrányt jelentenek az 

ismeretek frissítésének többletköltségei, a nagyobb betegségkockázat és a magasabb 

jövedelemigény. A dolgozó idősödő emberek esetében a munkaadók jelentős része nem veszi 

figyelembe az életkori sajátosságokból fakadó, munkakörülményeket érintő igényeket. Nem 

szervez számukra munkahelyi egészségügyi szűréseket, továbbképzéseket, nyugdíj-előkészítő 

programokat. 

 

Kerületünkbe az orvosi szakellátást a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény biztosítja. A 

háziorvosi rendelőkben (Táncsics Mihály utca 104., Újtelepen - Sósmocsár utca 1-3.) részben 

biztosítva van az akadálymentesítés.  

Idősek hátrányos megkülönböztetése a foglalkoztatás területén 

 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk annak 

létezésére. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban 

kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a 

munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. Állíthatjuk, hogy őket jobban érinti a foglalkoztatás 

terén fellépő hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben az eredmények azt mutatják, hogy más 

korcsoporthoz képest az idősebb korosztályban magasabb a munkanélküliek és tartós 

munkanélküliek száma, akkor intézkedéseket kell sürgetni a foglalkoztatás előmozdítására pl. 

pályázatokkal, foglalkoztatást segítő programokkal. 
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8.4.1. Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

Intézkedés címe: 
Diszkrimináció mentes munkaerő piaci integráció az idős emberek 

számára 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A munka világába nehezen tudnak visszailleszkedni az idős emberek, 

amennyiben elveszítik korábbi munkahelyüket. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Az idős, tapasztalat emberek munkához juttatása. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Kapcsolatfelvétel a Foglalkoztatási Osztállyal, akcióterv kidolgozása a helyi 

vállalkozók, és vállalkozások érdekelté tétele kapcsán. 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat, Nyugdíjas klubok, Egyházak 

Partnerek Civil szervezetek, helyi vállalkozók és vállalkozások. 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
Folyamatos. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Foglalkoztatottak számának növelése, munkanélküliség csökkentése. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Folyamatos tájékoztatások. A vállalkozók, vállalkozások érdektelenségének 

felszámolása. 

Szükséges 

erőforrások 
Pénzügyi 
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8.5. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 

részvétel során 

Kerületünkben fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető 

statisztikai adtok, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni fogyatékkal élők lakhatási, 

egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. 

A mozgásukban korlátozott emberek számára markáns és sok esetben leküzdhetetlen akadályt 

jelentenek a fizikai környezetben található akadályok. Ezek nemcsak a közterületeken való 

mozgást akadályozzák, hanem a közösségi szolgáltatásokat biztosító intézmények közvetlen 

környezetében és intézmények belső terében is jelen vannak.  

 

Az akadálymentes tervezés alapkövetelménye, hogy mindenki számára biztosítani kell a 

kényelmes, biztonságos és önálló élet fizikai feltételeit, függetlenül attól, hogy fogyatékos vagy 

sem. 

Az akadálymentesítési javaslatban célszerű a fogyatékosság jellege és a fogyatékos személyek 

száma alapján rangsorolni, hogy az akadálymentesítés lépései milyen sorrendben és 

ütemezéssel kövessék egymást. A rámpa és kijelölt parkoló csak mozgássérült személyek 

részére legyen fenntartva.  

Akadálymentességgel kapcsolatos általános tapasztalatok: 

 

A XXIII. kerület tömegközlekedése az akadálymentesség szempontjából nem kimagasló. Csak 

egy- egy buszjárat alacsonypadlós (66-os, illetve 135-os buszok) Ez nem mondható el a HÉV-

nél. A XXIII. kerület közlekedési gyalogátkelőhelyén nincs lehetőség vak és gyengén látó 

személyeknek arra, hogy távirányítóval vezérelhető hangjelzést adó, vagy beszélő jelzőlámpák 

segítségével közlekedhessenek. (Az orientális hangot adó távirányító segítségével észleli a 

látássérült személy a szabad átkelés lehetőségét) 

 

Soroksár Önkormányzata arra törekszik, hogy ezek az eszközök a rendelkezésre álljanak - akár 

EU-s pályázati forrásokból is, mivel így lehet segíteni azokon az embereken, akik valamilyen 

látási fogyatékossággal élnek. 

 

A kerület bölcsődéjében, óvodáiban, iskoláiban, és közintézményeiben (Polgármesteri 

Hivatalban) az a tapasztalat, hogy az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító akadálymentes 

környezet megvalósítására fokozott figyelmet kell fordítani.   

A mozgássérültek esetében a bejáratok akadálymentesítésére kell a leginkább odafigyelni. A 

bejáratok áthidalása rámpával emelőlappal vagy liftes megoldással lehetséges.   

Önkormányzatunk az akadálymentesítést minden közintézményében szívügyének tartja, ezért 

kiemelt célul tűzi ki az akadálymentesítés megvalósítását. 
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8.5.1. Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

Intézkedés címe: Fogyatékkal élők számára a munkahelyek akadálymentesítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A közintézményekben a liftek és rámpák hiányosan megoldottak 

nehezítve a fogyatékkal élők közlekedését. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Liftek és rámpák építése, illetve akadálymentesítés a közintézményekben. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Munkafelelős kijelölése. Liftek és rámpák építése, illetve akadálymentesítés 

a közintézményekben. 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat 

Partnerek Civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
Folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Akadálymenetesítése valamennyi lokális közintézménynek. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pályázatok kiírása. 

Szükséges 

erőforrások 
Pénzügyi erőforrások. 
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8.5.2. Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

Intézkedés címe: 
Közintézmények, sportlétesítmények, művelődési házak 

akadálymentesítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A közintézményekben, sportlétesítményekben és közösségi terekben a 

liftek és rámpák hiányosan megoldottak nehezítve a fogyatékkal élők, 

kismamák, idősek közlekedését. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Liftek és rámpák építése. 

Rövidtáv: 1 éven belül, középtávon 3 éven belül, hosszútávon 5 éven 

belül 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Munkafelelős kijelölése. 

Tervezés, engedélyeztetés. 

Helyi költségvetés és elfogadtatás. 

Kivitelezés. 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat (jegyző, polgármester, helyi képviselők, alpolgármesterek). 

Partnerek Civil szervezetek, kivitelezési vállalkozók. 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
Folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Munkanapló vezetése, folyamatos állagmegóvás. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

EU-s pályázatok megpályázása. 

Szükséges 

erőforrások 
Pénzügyi erőforrások. 
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9. HEP FÓRUM 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Helyi Esélyegyenlőségi Program, ezen belül a 

megvalósult eredmények áttekintése megtörtént. 

 

 

A HEP Fórum feladatai: 

 

➢ az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek 

teljesítésének nyomon követése, dokumentálása megtörtént 

➢ annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott 

intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és a 

tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása 

➢ a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 

évenkénti áttekintése, a HEP IT aktualizálása,  

➢ az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT 

előkészítése képviselő-testületi döntésre 

➢ az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

➢ a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

➢ HEP Fórum jövőbeni célja, hogy együttműködést tartson fent a kerület 

illetékeseivel. 

 

 

A 2020. évben a HEP Fórum a járványra való tekintettel nem volt összehívható. 

 

 

 

 

HEP Fórum 

tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, 

partnerek képviselője

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Fogyatékkal 
élők esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport
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10.  Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

2019-2020 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Az 

esélyegyenlősé-

gi támogatás 

igénybevétele az 

általános 

iskolában 

Az általános 

iskolában tanuló 

és óvádba járó 

HH-HHH-s és 

SNI-S  

gyermekek  

támogatásának 

folytatása 

A HEP program 

fenntartása, 

folytatása 

önkormányzati 

ösztöndíjak 

igénybevétele 

Soroksári 

Ifjúsági 

koncepció 

Együttműködés 

a Klébelsberg 

központtal 

polgármester Folyamatos Szociális és 

Köznevelési 

Osztály 

statisztikái  

 

 

Soroksári 

Polgármesteri 

Hivatal  

2 évente 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Gyermekek 

napközbeni 

ellátása a nyári 

időszakban 

(NYÁRI 

TÁBOR) 

kerület iskolái 

A nyári 

időszakban 

nehezen oldható 

meg a 

gyermekek  

felügyelete 

 

Minden 

rászorult szülő 

igénybe tudja 

venni a nyári 

időszakban a 

gyermekek 

felügyeletét 

Szociális 

Szolgáltatásszer

ezési Koncepció 

Együttműködés 

a Klébelsberg 

központtal és az 

általános 

iskolákkal 

Polgármester, 

Tankerület 

Igazgató, 

általános iskolák 

igazgatói 

Folyamatos Gyermekek 

napközben 

ellátását igénylő 

szülők 

Soroksári 

Polgármesteri 

Hivatal 

2 évente  
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III. A nők esélyegyenlősége 

1 Esélyegyenlőség 

megteremtése a 

munka 

világában 

Arányos díjazás. 

Nagyobb arányú 

foglakoztatás a 

közszférában és 

a 

magánszférában 

 

Foglalkoztatás 

lehetőségének 

növelése. 

Munkahelyi és 

gyermek 

nevelési 

feladatok 

összhangjának 

biztosítása  

Család barát 

munkahely 

kialakítása, 

megteremtése 

önkormányzat 

segítségével 

Együttműködés 

az EBH helyi 

szervezeteivel 

Polgármesteri 

Hivatal  

 

Folyamatos az igénybe 

vevők száma 

Soroksári 

Polgármesteri 

Hivatal 

2 évente 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Élethosszig tartó 

tanulás 

Idősek 

elmagányosodás

ának 

megakadályozás

a különböző 

programok a 

Táncsics 

Művelődési 

Házban és 

Nyugdíjas 

Klubokban 

Az internet  

lehetőségeinek  

megismertetése 

a 

kapcsolattartásb

an 

 

HEP A Táncsics 

Művelődési Ház 

Soroksár 

Polgármesteri 

Hivatal 

Folyamatos Igénybe vevők 

száma 

Pénzügyi,  2 évente 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 munkahelyek 

akadálymentesít

ése 

település 

akadálymentesít

ésének 

megvalósítása a  

 

A fogyatékkal 

élők is igénybe 

tudják venni a 

különböző 

közszolgáltatási 

intézményeket, 

hivatalokat. 

HEP 

Soroksári 

koncepció 

civil szervezetek 

segítsége 

Polgármesteri 

Hivatal 

Folyamatos Igénybe vevők 

száma 

pénzügyi 2 évente 
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11.  Összegzés 

 

A két év folyamán valamennyi célcsoportnál nagyobb elmozdulások nem történtek. Folytatni 

kell az eddig megkezdett munkát a sikeres teljesítéshez. Ehhez természetesen szükség van az 

anyagi források biztosítására, a megfelelő szemléletváltásra és a szervezetek közötti 

harmonikus együttműködésre. Biztosítani kell a gyors információáramlást, hogy a korlátozottan 

rendelkezésre álló erőforrások optimálisan kerüljenek felhasználásra. 

 

Lehetséges, hogy sokan a kitűzött célokat irreálisnak, megvalósíthatatlannak gondolják. 

Ugyanakkor tény, hogy a jelzett elképzeléseknek húzóerővel kell rendelkeznie, és akkor is meg 

kell fogalmazni azokat, ha minden erőforrás a megvalósításhoz még nem létszik biztosítottnak.  

 

A lépésről-lépésre haladás ebben az esetben is eredményesebbnek látszik. Fontos az is, hogy a 

2019. évben megválasztott Képviselő-testület valamennyi tagja a HEP-ben jelzett célokat 

elfogadja, és alapjaiban támogassa. A hátrányos helyzetű személyek és csoportok 

felzárkóztatása a záloga a kerület harmonikus fejlődésének.  
 

 

 
 

 
                              Forrás: Internet - Esélyegyenlőség 

 

 

 


