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1. Bevezetés
Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény (Ebktv.), 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, Makó Város Önkormányzata 2013. évben Esélyegyenlőségi
Programban rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP) fókuszpontjában
esélyegyenlőségi törvény által ajánlott hátrányos helyzetű társadalmi csoportok állnak:
- mélyszegénységben élők és romák
- gyermekek
- nők
- idősek
- fogyatékkal élők.

az

A jogszabály értelmében a programban helyzetelemzést kell készíteni, mely szociális
térképként szolgálhat az önkormányzat részére a hátrányos helyzetű célcsoportok oktatási,
lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről. A helyzetelemzésen alapuló
öt évre szóló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák
komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
A helyi esélyegyenlőségi programot kétévente kell felülvizsgálni, melynek alapján módosítják
az intézkedési tervet, és ha szükséges, a programot.
A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból,
illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó,
egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet,
ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal
rendelkezik.
A helyi esélyegyenlőségi programot települési önkormányzati köztisztviselők készítik el.
Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét és felülvizsgálatát
esélyegyenlőségi mentorok segítik. A települési önkormányzati köztisztviselők képzését a
Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI) mentorai végzik.
Fentiek alapján Makó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben elkészítette
programját,
melyet
a
296/2013.
(VI.26.)
számú
határozatával
elfogadott.
Az elkészült HEP-et a TKKI megvizsgálta és a jogszabályi feltételeknek megfelelőnek találta.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program mindenki számára elérhető Makó város honlapján, illetve
a TKKI (tkki.hu) weboldalán is megtekinthető.
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2. A felülvizsgálat indoka és menete
A program kétévenkénti felülvizsgálatát jogszabály (Ebktv.) írja elő. A 321/2011. (XII. 27.)
korm. rendelet szerint a felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy a helyzetelemzés
továbbra is helytálló-e, illetve a lejárt határidejű intézkedések teljesülésének menetét és
eredményességeinek felmérését is tartalmaznia kell.
Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat módosítja a helyi
esélyegyenlőségi programot, vagy új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
A Türr István Képző és Kutató Intézettel megtörtént a kapcsolatfelvétel. Folyamatos
konzultáció mellett folytak a felülvizsgálati munkálatok.
A HEP megvalósításának folyamatában fontos szerepet tölt be egy Fórum létrehozása. A HEP
Fórum feladata, hogy a HEP-ben kitűzött célok (Intézkedési terv) végrehajtását nyomon
kövesse, ellenőrizze, s az esetlegesen szükséges változtatásokat jelezze.
A HEP Fórum 2015. évi első találkozóját Makó Város Önkormányzata Kistárgyalójában,
2015. június 5-én (péntek) 9.00 órakor tartottuk meg. A Fórumra azokat az intézményeket
hívtuk meg, akik partnerként szerepeltek a HEP-ben szereplő intézkedések valamelyikében. A
megjelent intézményvezetőkkel átvizsgálásra került a HEP Intézkedési tervében szereplő
összes intézkedés.
A HEP felülvizsgálatához szükséges adatok beszerzéséhez egyéb intézményekkel,
szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot.

4

JEGYZŐKÖNYV

A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

3. A jogszabályi háttér változása
A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (Gyvt.) jelentős változáson ment keresztül.
A 2013. évi LXXV. törvény az önkormányzati segély kialakításával összefüggő
törvénymódosításokról és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet az önkormányzati segély
kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról módosítja fenti jogszabályokat. A
törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati
segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak
legkésőbb 2013. december 31-éig kellett megalkotnia az önkormányzati segély
megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályairól szóló rendeletét. Makó Város Önkormányzata ennek eleget tett, s ezen
felhatalmazás értelmében került sor az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 32/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete módosítására, illetve
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó
térítési díjakról szóló 3/1998.(II.2.) önkormányzati rendelet módosítására, összhangban a
törvénymódosítással.
A hatáskörök aszerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselőtestület hatáskörét a jegyzőre átruházza. Makó Város Önkormányzatának képviselő-testülete
nem élt az átruházás jogával.
Az önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre
számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kellett szabályozni,
hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%ánál (37.050.-Ft). (2013. évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28.500.Ft). Ettől eltérően a megállapított jogosultsági értékhatár magasabb: család esetén 150%
(42.750.-Ft), illetve egyedülálló személy esetén 200 % (57.000.-Ft) és gyermekét egyedül
nevelő személy esetén 175 % (49.875.-Ft).
A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
tényének megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a
jegyző feladata. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében három körülményből (szülők alacsony
iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen lakókörnyezete)
legalább egy fennáll, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti három
körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása a gyermekek részére a köznevelés területén kedvezményeket, támogatásokat,
jogosultságokat biztosít.
Az étkeztetés esetében a Szt. 62.§(1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság
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szempontjait, melyek között szerepel a hajléktalanság is, mint rászorultsági szempont.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős
mértékben átalakul.
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerülnek.
A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának
erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek
az ellátások a következőek:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az
eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok
által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági
feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatássá változott.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban
áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás
keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt,
teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles
nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az
önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének
meghatározásához.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel.
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak
kell tekinteni.
A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának,
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kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló
rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kellett megalkotnia.
Makó Város Önkormányzata képviselő-testülete 2015. február 12-én alkotta meg 1/2015.
(II.11.) számú önkormányzati rendeletét az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról.
A rendelet kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvényben meghatározott
személyekre, akik Makó város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen itt laknak. A rendelet szabályozza a
települési támogatás keretében nyújtott lakhatási támogatás, lakhatási díjhátralékos támogatás,
gyógyszertámogatás, rendkívüli települési támogatás szabályait, ezen kívül a gyógyfürdőellátási támogatás és szemétszállítási díjkedvezmény elnevezésű egyéb támogatásokat.
A HEP elfogadása óta Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényi
felhatalmazás alapján a következő az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő önkormányzati
rendeleteket módosította, s alkotta:

2013. év
8/2013.(III.28.)
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 33/2011.(VIII.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
23/2013. (VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 32/2011. (VIII.25.)
önkormányzati rendelete módosításáról
24/2013.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről
36/2013. (XII.19.)
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez
kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
37/2013. (XII.19.)
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 32/2011. (VIII.25.)
önkormányzati rendelete módosításáról

2014. év
1/2014.(I.17.)
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez
kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2014.(III.27.)
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 33/2011.(VIII.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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30/2014.(XII.18.)
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez
kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015. év
1/2015. (II.12.)
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
4/2015.(II.12.)
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez
kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2015. (III.26.)
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 33/2011.(VIII.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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4. Stratégiai környezet változása
a) Nemzetközi színtéren
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A
korábbi hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók
felzárkóztatása volt – a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11
pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési
terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.
Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel.
Az összes forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a
foglalkoztatottság elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd
munkahelyteremtésre,
háromszor
több
a
kutatás-fejlesztésre
és
innovációra,
energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját
használhatjuk fel. A teljes pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és
középvállalkozások megerősítésére fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több
változásra számíthatunk.
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A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési id szak összehasonlítása

2014-2020 id szak Operatív programok:
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)
Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)
Terület és Településfejlesztési OP (TOP)
Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP)
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
Koordinációs OP (KOP)
„Vidékfejlesztés, halászat” OP
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b) Helyi színtéren
2013. június 28-a óta újonnan elfogadott helyi stratégiák:
- Makó Város Önkormányzat Gazdaságfejlesztési Programja 2014-2019
- Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015.
Minden a már befejezett, még folyamatban lévő, vagy akár tervezett makói fejlesztés a
munkahelyteremtést, a megélhetés biztonságát, illetve a fiatalok helyben tartását szolgálja.
Városunkban a következő fejlesztések valósultak meg 2013. június 28-a óta, vagy jelenleg is
folyamatban vannak:
 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makó városában projekt kertépítési és
utcabútor telepítési munkáinak elvégzése
 Járdaprogram I. ütem
 Járdaprogram II. ütem
 Makó Város Polgármesteri Hivatala és a Maros-partra vezető út burkolatainak
helyreállítása
 Kórházfejlesztés
 Napelemes rendszer telepítése
 Csatornaépítés
 Járdajavítás
 Maros-part szabadidős lehetőségeinek bővítése
 Akadálymentesítés
 Ivóvízminőség-javító program

A járdaprogram keretében több mint 31 km rossz állapotú belterületi járdaszakasz
rekonstrukciója, építése történt meg. A képviselőtestület a szakmai ellenőrzések után a
műszakilag leginkább indokolt szakaszok felújítását fogadta el. Céljuk az volt, hogy a
makóiak a lehető leggyorsabban, a lehető legjobb minőségben vehessék birtokba a járdákat.
Régi ígérete volt Makó Város Önkormányzatának, hogy felújítja, megfiatalítja a központi
helyen lévő Hunyadi utcát, valamint a fürdőbe érkezőket fogadó Szép utcát. Sikeres pályázat
benyújtása után most, az Európai Unió mintegy 180 millió forintos támogatásával sikerült a
terveket valóra váltani.
A pályázatból a Hunyadi utca és a Szép utca, Almási és Kálvária utca közti szakaszának
közvetlen környezete újult meg. A pályázat tartalma szerint a Hunyadi utcai útburkolatát,
valamint az utca mindkét oldalán található balesetveszélyes járdaburkolatot újították fel –
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kerékpárút kiépítésével. Elkészült 41 parkolóhely, az utca 30 padot is kapott. A kivágott fák
helyére 60 új fa került, ráadásként cserjéket is ültettek.
Az utcában forgalom biztonsági létesítmények (gyalogos átkelők, forgalom elől elzárt
területek, gyalogos védősziget) kialakítása is megvalósult. A projekt keretén belül a Szép utca
útburkolatának felújítását, szélesítését is elvégezték.
A beruházás során a Hunyadi utcán 451 folyóméter út, kerékpárút és járda, a Szép utcán 575
folyóméter út újult, illetve épült meg.
A közmunkaprogram keretében a közmunkások folyamatosan csatornát építenek, járdákat
javítanak, közterületet tartanak karban a város különböző részein.
Folyamatban van a napelemes rendszer telepítése a MENI Deák Ferenc u. 57. szám alatt az
idősek gondozóházára, a Kálvin téri Óvodára és a Kálvin téri Bölcsödére.
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében
Makón, a Maros-parton Környezetvédelmi és Oktatási Központ épült fel: ez a Zöld Ház,
amellyel folytatódott a Maros-part megkezdett rendbetétele. A Zöld Ház nemcsak a diákok
számára elérhető, hanem a túrázók és a természetjárók, a Maros-part vendégei számára is. A
Zöld Ház megvalósítása mellett két túraútvonal is kiépült. Mivel ez egy határon átnyúló
együttműködés, így a román oldalon hasonló beruházás létesül.
Emellett szabadidős létesítmény kialakítására is sor került a Maros-parton, ahol a Maros
Kalandpark további elemekkel való kibővítése is megtörtént: alpesi felnőtt csúszópálya, alpesi
gyermek csúszópálya, magaslati fészek, mászófa, árbóc, Eurojump.
Pályázati forrás tette lehetővé, hogy a Királyhegyesi utcában lévő Idősek Klubja megújuljon.
Az épület korszerűsítve, akadálymentesítve lett, valamint megújuló-alternatív energia
alkalmazására alkalmas berendezéssel lett ellátva. Szintén pályázat keretében újulhat meg a
Hajnal utcai Idősek Otthona konyhája, korszerűsítésre kerül a fűtésrendszer és a világítás, új
nyílászárókat kap és mellékhelyiségeit akadálymentesítik.
Többgenerációs közösségi tér kialakítása c. projekt keretében a város központjában egy
klubhelyiség nyithatta meg kapuit a fiatalok előtt, mely nem csak az ifjúság, hanem minden
korosztály igényeit kielégíti.
Megújult a József Attila Múzeum szabadtéri néprajzi kiállítóhelyének (skanzen) legfontosabb
épülete.
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ több Európai Unió által támogatott
projektet valósított és valósít meg. Megújul a Rendelőintézet, kialakításra került egy
pszichiátriai nappali kórház, teljesen megújul a radiológiai osztály, és integrálódik a
tüdőgondozó intézet is.
Működik az Egészségfejlesztési Iroda, mely prevenciós jelleggel nyújt szolgáltatásokat a
Makón és a kistérségben élő polgárok számára.
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Az egészséges környezet szempontjából figyelemreméltó a város fásítási, parkosítási terve,
melynek keretében 2 új park létesült, egy a Bajcsy lakótelepen, egy pedig a Kölcsey utcán,
valamint minden évben százas nagyságrendben telepítenek babafákat a város különböző
pontjain.
2014-ben elkészült a Petőfi parkban a felnőtt játszótér és a rekortán borítású futópálya, 2015ben pedig a szintén rekortán borítású Szent István téri sportpálya.
A város egy új, impozáns épülettel is gazdagodott, 2014-ben nyitotta meg kapuit a Grand
Hotel Glorius a város szívében, a Hagymatikum szomszédságában. Jelentős ez a fejlesztés
mind a munkahelyteremtés, mind pedig a turizmus fellendítése szempontjából.
2015 tavaszán a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 9 fős egyetemi
antropológus csoportja végzett kutatást Honvéd városrészben, mely Makó legelhanyagoltabb
kerülete nagyszámú roma és mélyszegénységben élő lakossággal. Ez a városrész rehabilitáció
előkészítésének részeként zajlott. A városi önkormányzat a Fátyol Mihály terv keretében
valósítja meg a városrész felzárkóztatását.
EU-s és kormányzati pályázati támogatással, 3,8 milliárd forintos összköltségből valósul meg
a jelenleg is zajló ivóvízminőség-javító program, melynek célja, hogy a vízvezetékek
korszerűsítésével, új kutak fúrásával és szűrőberendezések telepítésével jobb minőségű ivóvíz
jusson el a makói háztartásokba.
Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának részét képezi az anti-szegregációs
terv.
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5. Demográfiai mutatók1

Makó állandó lakónépessége 2013-ban

1

Forrás: TeIR

f
n k

férfiak

összesen

0-14 éves

1 611

1 720

3331

15-17 éves

336

357

693

18-59 éves

6981

7 000

13 981

60-64 éves

871

749

1620

65 év feletti

2 831

1 648

4479

ÖSSZESEN

12 630 11 474

24 104
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3.2.1. számú táblázat - Nyilvá tartott álláskeresők szá a és ará ya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség
yilvá tartott álláskeresők szá a fő
fő
év
ő
férfi
összesen
ő
férfi
összesen
fő
fő
fő
2008
8603
8380
16983
2009
8477
8318
16795
2010
8421
8278
16699
2011
8362
8241
16603
2012
8297
8172
16469
2013
8188
8106
16294
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

fő
658
841
760
786
867
718

fő
507
819
758
613
668
606

%
7,6%
9,9%
9,0%
9,4%
10,4%
8,8%

fő
1165
1660
1518
1399
1535
1324

%
6,1%
9,8%
9,2%
7,4%
8,2%
7,5%

%
6,9%
9,9%
9,1%
8,4%
9,3%
8,1%

3.2.4. számú táblázat - Pályakezd álláskeres k száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezd álláskeres k száma
év

n

férfi

összesen

2008
2009
2010
2011
2012
2013

f
1898
1824
1777
1744
1733
1738

f
1887
1851
1814
1781
1773
1762

f
3785
3675
3591
3525
3506
3500

n
f
64
68
71
67
91
82

Férfi

%
3,4%
3,7%
4,0%
3,8%
5,3%
4,7%

f
44
54
48
44
110
68

%
2,3%
2,9%
2,6%
2,5%
6,2%
3,9%

összesen
f
108
122
119
111
201
150

%
2,9%
3,3%
3,3%
3,1%
5,7%
4,3%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2013 év / Közfoglalkoztatás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hagyományos közfoglalkoztatás
Hagyományos közfoglalkoztatás
Hagyományos közfoglalkoztatás
SATART Egyéb értéktere tő
START Téli projekt
START úthálózat karbant.
START Belvíz
START Illegális hulladékl.felsz
Hagyományos közfoglalkoztatás
Hagyományos közfoglalkoztatás
Hagyományos közfoglalkoztatás
START Téli projekt
START Téli átmeneti

2014 év / Közfoglalkoztatás
1 START Téli átmeneti

Dátum
01.01-02.28
03.01-05.31
03.01-12.31
03.01-10.31
03.01-04.30
04.01-10.31
04.01-10.31
04.01-10.31
06.01-08.31
09.01-11.30
10.01-12.31
11.01-12.31
11.01-12.31

Dátum
04.01-04.30

Létszám / Fő
30
20
15
40
40
44
54
44
25
56
15
40
264 áthúzódó

Létszám / Fő
264
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Téli átmeneti
Hagyományos közfoglalkoztatás
START Téli projekt
START Helyi sajátosság
START Illegális hulladékler.felsz.
START Téli projekt
START Belvíz
Hagyományos közfoglalkoztatás
Hagyományos közfoglalkoztatás
Hagyományos közfoglalkoztatás
Hagyományos közfoglalkoztatás
Hagyományos közfoglalkoztatás
Hagyományos közfoglalkoztatás
Hagyományos közfoglalkoztatás
Tanfolyami képzés /téli átmeneti

2015 év / Közfoglalkoztatás
1 START Téli projekt
2 Hagyományos közfoglalkoztatás
3 Hagyományos közfoglalkoztatás
4 Hagyományos közfoglalkoztatás
5 Tanfolyami képzés /téli átmeneti
6 START Helyi sajátosság
7 START Mezőgazdasági
8 Hagyományos közfoglalkoztatás
9 START Belvíz
10 START Illegális hulladékler.felsz.
11 START Közúthálózat karbant.,járdaép.
Forrás: Önkormányzat adatai

01.01-04.30
05.01-09.30
05.01-09.30
05.01-09.30
08.01-11.30
10.01-12.31
10.01-12.31
06.01-07.31
07.14-12.31
08.01-11.30
09.01-10.31
10.01-10.31
11.01-12.31
12.01-12.31
12.01-12.31

Dátum
01.01-02.28
01.01-02.28
01.01-02.28
01.01-02.28
01.01-03.31
03.01-2016.02.29
03.01-2016.02.29
03.01-08.31
04.01-2016.02.29
04.01-2016.02.29
04.01-2016.02.29

140
75
50
80
50
60
80
100
50
40
100
25
75
30
210

áthúzódó

áthúzódó

áthúzódó
áthúzódó
áthúzódó

Létszám / Fő
60
50
75
30
210
80
80
83
60
40
20

áthúzódó
áthúzódó
áthúzódó
áthúzódó
áthúzódó

4.1.2. számú táblázat - Gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Rendszeres
Rendkívüli
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
év
kedvezményben
kedvezményben
részesítettek száma
részesítettek száma
2008
851
947
2009
1556
1024
2010
1228
986
2011
1123
981
2012
1 047
1011
2013
973
26
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül k száma nemek szerint
év

nyugdíjban, nyugdíjszerű
nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesül férfiak száma ellátásban részesül n k száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013

3305
3219
3148
3110
2836
2977

5022
4861
4689
4657
4543
4448

összes nyugdíjas
8327
8080
7837
7767
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban részesül k száma
megváltozott munkaképességű személyek
év
ellátásaiban részesül k száma
2008

2160

2009

1838

2010

1643

2011

1578

2012

1 482

2013

1 388

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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6. Intézkedési terv (HEP IT)
MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉL K ÉS ROMÁK
Az intézkedés címe, megnevezése

Munkanélküliek foglalkoztatásnak javítása

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyegyenl ségi probléma
megnevezése

Nyilvántartott munkanélküliek több mint fele tartósan
munkanélküli

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Csökkenjen a munkanélküliek száma.
Rövidtávú: Munkaerő-piaci helyzet elemzése
Középtávú: Helyi stratégia elkészítése, partnerekkel a
kapcsolat felvétele, közfoglalkoztatás biztosítása
Hosszú távú: A célcsoport tagjainak folyamatos
foglalkozatása

Az intézkedés tartalma

kapcsolattartás a CSMKH MJH Foglalkoztatási Osztályával,
közfoglalkoztatás szervezése, közfoglalkoztatottak
alkalmazása az ENI-nél, foglalkozások, előadások szervezése

Az intézkedés megvalósításának
határideje

Rövid távú cél: 2013. december 31.
Középtávú cél: 2014. december 31.
Hosszú távú cél:2015. december 31.
Módosul hosszú távú cél: 2017.december 31.

Az intézkedés eredményességét mér
dokumentumok

R: HEP helyzetelemzése, CSMKH MJH Foglalkoztatási
Osztály adatai. K: A CSMKH Makói Járási Hivatal által
kiadott adatok, az ENI által kiadott kimutatás. H: A CSMKH
Makói Járási Hivatal által kiadott adatok.

Lejárt/nem lejárt határid

Rövid távú cél: Lejárt határidő
Középtávú cél: Lejárt határidő
Hosszú távú cél: Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lév /befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő

Eredmény

Az IT megvalósulása folyamatos, a munkanélküliek száma
csökken, illetve növekszik a közfoglalkoztatottak száma.
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Módosítás

H: Hosszú távú célunk eredményes megvalósulása
folyamatban van. Hosszú távú határidőt módosítjuk: 2017.
december 31. Célunk, hogy tovább csökkenjen a
munkanélküliek száma és a célcsoport tagjainak
foglalkoztatása folyamatosan megvalósuljon.

A rövidtávú cél megvalósításakor a helyzetelemzés a következő adatokat mutatta: 2012-ben összesen 1399
fő volt regisztrált munkanélküli, közülük 745 fő tartósan munkanélküli. Folyamatos volt és jelenleg is
folyamatos a kapcsolattartás a CSMKH MJH Foglalkoztatási Osztályával, valamint a munkáltatókkal.
Középtávon elmondható, hogy a partnerekkel való konzultáció rendszeres. A közfoglalkoztatás
megvalósulása folyamatos három program keretében, melyek a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, az
Országos közfoglalkoztatási program, valamint a Kistérségi startmunka mintaprogram. A foglalkoztatottak
száma 2013-ban 3138 fő, 2014-ben 4216 fő, 2015-ben pedig 2464 fő volt. Az ENI folyamatos
kapcsolatban áll a Foglalkoztatási Osztállyal, melynek egyik eredményeként telephelyein udvaros
munkakörben,
a
bölcsődéikben
pedig
kisgyermeknevelő
munkakörben
foglalkoztatnak
közfoglalkoztatottakat. Az intézmény Családsegítő Szolgálata hetente tart foglalkozásokat a korábban
rendszeres szociális segélyben részesült aktív korúaknak. A foglalkozásokon tájékoztatást kaphatnak az
álláskeresés technikáiról, módjáról, valamint segítséget kapnak az interjúra való felkészítéshez. A hosszú
távú cél vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a foglalkoztatottak létszáma folyamatosan nő, egyre
többen vesznek részt a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban: 2013-ban 1174 fő, 2014-ben 1546 fő,
2015-ben pedig 790 fő. A nyilvántartott álláskeresők száma kis mértékben ugyan, de csökken. Számuk
2013-ban 1566 fő, 2014-ben 1132 fő, 2015-ben pedig 966 fő volt.

Az intézkedés címe, megnevezése

Egészségesebb város

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyegyenl ségi probléma
megnevezése

Romlik a mélyszegénységben élők/romák egészségügyi
állapota

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Minél szélesebb körben vegyék igénybe az ingyenes
szűrővizsgálatokat
Rövidtávú: Rendszeres szűrővizsgálatok szükségességéről
tájékoztatás.
Kapcsolatfelvétel a partnerekkel. Stratégia kidolgozása.
Anyai erőforrás felkutatása
Középtávú: Előadások, Egészségnap szervezése
Hosszú távú: a szűrővizsgálatokon rendszeres részvétel
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Az intézkedés tartalma

partnerekkel való kapcsolat kialakítása, programok
szervezése: Anyatejes Világnap, Védőnői Konferencia,
egészséghét, programok, előadások, szűrések (Egészséges
Makóért program, Egészségfejlesztési Iroda akciói,
gyermekek szűrővizsgálata, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0938
sz. pályázat)

Az intézkedés megvalósításának
határideje

Rövid távú cél: 2013. december 31.
Középtávú cél: 2014. december 31.
Hosszú távú cél: 2015. december 31.

Az intézkedés eredményességét mér
dokumentumok

R: A kapcsolatfelvételről és előkészületről dokumentáció
nem készült. K: Az ENI által szolgáltatott dokumentumok:
beszámolók, meghívók, jelenléti ívek, programleírás.
Sajtómegjelenések. H: sajtómegjelenés

Lejárt/nem lejárt határid

Rövid távú cél: Lejárt határidő
Középtávú cél: Lejárt határidő
Hosszú távú cél: Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lév /befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő

Eredmény

Az IT kitűzött céljai megvalósultak, és jelenleg is
folyamatosan valósulnak meg.

Módosítás

Általános célként tűzzük ki továbbá: A prevenciós
tevékenységek kiterjesztése a 3-18 éves korosztály számára
(egészségtudatosabb felnövekvő generáció). K: Egészséges
Makóért Program elindítása. Résztvev k és felel s:
Kiegészül a koordináló munkacsoporttal.

Elsőként megtörtént a kapcsolatfelvétel a partnerekkel, a programok, előadások előkészítésre kerültek. A
tervezett előadások és programok megszervezése és lebonyolítása megtörtént. Ilyen volt az ENI által
szervezett Anyatejes Világnap 2013-ban és 2014-ben, illetve 2014-ben a Makón megrendezett Országos
Védőnői Továbbképző Konferencia. 2015. évben valósult meg a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0938 sz. pályázat
Korfüggetlen egészségtudatos magatartás Makó Város bölcsődéjében címmel 2 egészséghét alkalom,
életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programokkal, családi életre való felkészülést támogató, illetve
elsősegély nyújtási-és baleset megelőzési előadásokkal. A CSMEK Hódmezővásárhely-Makó Makói
telephelyén elindult az Egészséges Makóért Program. Hatékonyan működik az Egészségfejlesztési Iroda,
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mely prevenciós jelleggel nyújt szolgáltatásokat a Makón és a kistérségben élő polgárok számára. Az
iskolai egészségügyi ellátás keretében rendszeresen végeznek szűréseket az óvodások, általános iskolások
és középiskolások körében. Ezeknek a szűréseknek egy részét az iskolaorvosok, más részét a védőnők
végzik. A gyerekek minden évben részt vesznek fogászati szűrésen is.
További cél, hogy a
szűrővizsgálatokon való részvételre egyre több lehetőség nyíljék. Az Egészségfejlesztési Iroda
rendszeresen nyújt ilyen jellegű szolgáltatásokat, mindezeken felül állandó egészségmegőrző és prevenciós
jellegű, figyelemfelhívó programok is megszervezésre kerülnek.
GYEREKEK

Az intézkedés címe, megnevezése

Hogyan védjük meg gyermekeinket?

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyegyenl ségi probléma
megnevezése

A településen előfordul a fiatalkorúak által vagy az ő
sérelmükre elkövetettbűncselekmények ténye. Több
gyermek került a Gyermekjóléti Szolgálatlátókörébe
elkövetett bűncselekmény vagy áldozattá válás miatt.

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Általános cél, hogy a makói fiatalok szubjektív
biztonságérzete növekedjen, a makói ifjúság védelme,
számukra értelmes szabadidős programok biztosítása,
és a bűncselekmények megelőzése.
Rövidtávú cél: a célcsoport érdeklődésének felkeltése
a programokban való részvételre
Középtávú cél: iskola rendőr által megtartott baleset,
- és bűnmegelőzési illetve drog prevenciós előadások,
diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak.
Hosszú távú cél: csökkenjen a városban a
fiatalkorúak által vagy az ő sérelmükre elkövetett
bűncselekmények száma

Az intézkedés tartalma

kapcsolatfelvétel a partnerekkel, szervezési
munkálatok, bűnmegelőzési és prevenciós előadások,
nyílt napok, Együtt a közbiztonságunkért program,
folyamatos konzultáció a helyi intézményekkel,
Közbiztonsági Egyeztető Fórum, drog- és túlzott
alkoholfogyasztást megelőző programok

Az intézkedés megvalósításának
határideje

Rövid távú cél: 2013. december 31.
Középtávú cél: 2014. december 31.
Hosszú távú cél: 2015. december 31.

Az intézkedés eredményességét mér
dokumentumok

R és K: Programok és előadások meghívói,
tájékoztató anyagok a Makói Rendőrkapitányságtól.
A KLIK által kiadott Testi lelki fejlődést elősegítő
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programok listája. Az ENI által kiadott jelenléti ív.
H: A Makói Rendőrkapitányság által nyújtott
statisztikai adatok.
Lejárt/nem lejárt határid

Rövid távú cél: Lejárt határidő
Középtávú cél: Lejárt határidő
Hosszú távú cél: Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lév /befejezett/tervezett)

Befejezett

Eredmény

Csökken a bűnelkövetők és áldozattá válók száma is.

Módosítás

Tevékenységek: adatgyűjtés, tájékoztatás, prevenciós
programok/ rendezvények szervezése, lebonyolítása,
koordinálása K: a közép távú cél sikeressége miatt
határidejét módosítjuk: 2015. november 30. H:
Hosszú távú célkitűzésünk megvalósult. Célunk,
továbbra is fenntartani ezt a tendenciát.

Mindenekelőtt megtörtént a kapcsolatfelvétel a partnerekkel, a programok, előadások előkészítésre
kerültek. Ezt követően a célul kitűzött előadások, programok megszervezése és lebonyolítása is
lezajlott. A Makói Rendőrkapitányság Makón és térségében számos tagintézményben tartott
bűnmegelőzési és prevenciós előadásokat, melyek témái igen változatosak. (Számos előadást
tartottak néhány idősek klubjában is.) Minden év áprilisában a Makói Rendőrkapitányság nyílt
napot tart. Évek óta folyik az "Együtt a közbiztonságunkért!" programsorozat. A Makói
Rendőrkapitányság folyamatos konzultációt tart a településhez tartozó hatóságokkal,
intézményekkel a helyi problémák feltárása és azok orvoslása végett. Évente megrendezésre kerül a
Közbiztonsági Egyeztető Fórum. Az oktatási intézmények rendszeresen szerveznek a tanulók és
pedagógusok számára különböző érdekes, figyelemfelhívó, prevenciós, testi-lelki fejlődést elősegítő
programokat. Az ENI szervezésében a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0938 sz. pályázat Korfüggetlen
egészségtudatos magatartás Makó város bölcsődéjében pályázat keretein belül 2014-ben a drog- és
túlzott alkoholfogyasztást megelőző, tudományosan megalapozott módszereket alkalmazó
programok kerültek megszervezésre a dolgozók és a szülők részére. 2015. május hónapban a Last
Vegas Cirkusz Makón tartott előadásán 33 fő hátrányos helyzetű gyermek tudott szórakozni a
cirkusz nagylelkű felajánlása által. Mindezek eredményeként is megállapítható, hogy csökken a
bűncselekményt elkövető (2013-ban 135 fő, 2014-ben 61 fő) vagy áldozattá váló (2013-ban 43fő,
2014-ben 35 fő) fiatalkorúak száma.
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Az intézkedés címe, megnevezése

Szünidei gyermekétkeztetés

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyegyenl ségi probléma megnevezése

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyerekeknek a száma magas.

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Az iskolai szünidő ideje alatt ne legyen éhező gyerek
Rövidtávú: Adatbázis kialakítása az érintettek számáról
Középtávú: A rendszeres meleg étkeztetés feltételeinek
megteremtése
Hosszú távú: A nyári étkeztetés folyamatos megszervezése

Az intézkedés tartalma

adatgyűjtés, pályázat beadása, nyári és téli gyermekétkeztetés,
családok étkeztetése, tartós élelmiszercsomagok és gyermek
ajándék csomagok kiosztása

Az intézkedés megvalósításának
határideje

Rövid távú cél: 2013. december 31.
Középtávú cél: 2014. december 31.
Hosszú távú cél: 2015. december 31.

Az intézkedés eredményességét mér
dokumentumok

R: Makó Város Önkormányzatának 156/2015. (IV.28.)
határozata és egyéb határozat. K: Makó Város
Önkormányzatának 156/2015. (IV.28.) határozata, az ENI
által nyújtott adatok. H: jövőbeli határozatok

Lejárt/nem lejárt határid

Rövid távú cél: Lejárt határidő
Középtávú cél: Lejárt határidő
Hosszú távú cél: Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lév /befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő

Eredmény

Az önkormányzat segítséget nyújt a rászoruló családoknak a
gyermekétkeztetés terén.

Módosítás

Nem módosul

Az intézkedés elindulásakor az adatgyűjtés megtörtént, Makó Város Önkormányzata határozatban döntött a
pályázati paraméterekről, majd a pályázat beadásra került. Ezt követően pályázati forrásból megvalósult a
nyári étkeztetés: 2013-ban 250 gyermek, 2014-ben 225 gyermek, 2015-ben 244 gyermek részesült ilyen
irányú támogatásban. Ezen kívül 2013 telén szülőkkel együtt 200 fő részesült napi étkezésben, illetve 60
család kapott tartós élelmiszercsomagot. A Mikulásgyár által összegyűjtött csomagokból 279 gyermeket
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ajándékoztak meg. 2014 telén 190 gyermek részesült étkeztetésben, melyet a Kelemen Ház étterem
biztosított. Hosszú távú cél marad a nyári étkeztetés folyamatos megszervezése, kivitelezése.

N K
Az intézkedés címe, megnevezése

Nők a munka világában

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyegyenl ségi probléma
megnevezése

A munkanélküliek között magas a nők aránya

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Általános célként fogalmazható meg a nők munkaerő piacra
történő visszaintegrálása, legalább napi 4 órában.
Rövidtávú cél: együttműködés kialakítása a makói
Foglalkoztatási Osztály és a Családsegítő Szolgálat között, az
érintettek beintegrálása a Foglalkoztatási Osztály által
meghirdetett képzésekbe, átképzésekbe
Középtávú cél: átképzések, továbbképzések szervezése,
lebonyolítása,
új
munkahelyek
felkutatása,
kapcsolatkialakítás a helyi és térségi munkaadókkal
Hosszú távú cél: csökken a tartós munkanélküli nők száma

Az intézkedés tartalma

folyamatos kapcsolat az ENI és a Foglalkoztatási Osztály
között, 1540 óra képzés, tréning és tudásbővítés, 180 óra
mediátor képzés, 220 óra beteg ellátó képzés

Az intézkedés megvalósításának
határideje

Rövid távú cél: 2013. december 31.
Középtávú cél: 2014. december 31.
Hosszú távú cél: 2017. december 31.

Az intézkedés eredményességét mér
dokumentumok

R: ENI beszámolója K: MVÖ Innovációs Iroda beszámolója.
H: A Foglalkoztatási Osztály által kiadott anyagok.

Lejárt/nem lejárt határid

Rövid távú cél: Lejárt határidő
Középtávú cél: Lejárt határidő
Hosszú távú cél: Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lév /befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő
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Eredmény

Folyamatosan csökken a munkanélküliség a nők körében.

Módosítás

Nem módosul

Az ENI és a Foglalkoztatási Osztály között folyamatos kapcsolat van. Az ENI közfoglalkoztatottakat (fele
arányban nők) is foglalkoztat. TÁMOP pályázat keretein belül 2 képzés és 2 tréning valósult meg, valamint
9 tudásbővítés 1540 órában, 180 órában pedig mediátorképzés és egy 220 órás demens beteg ellátó képzés,
elsősorban nők részére. Megállapítható, hogy a két intézmény együttműködésének eredményeképpen
folyamatosan csökken a női munkanélküliség.

Az intézkedés címe, megnevezése

Nők elleni és a családon belüli erőszak

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyegyenl ségi probléma
megnevezése

A nők elleni és a családon belüli erőszak rejtve marad

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Csökkenjen a családon belüli és a nők elleni erőszak
Rövidtávú: Segítség az áldozatok számára a családon belüli
erőszak felismerésére
Középtávú:
szervezése

Figyelem

felhívó

programok,

előadások

Hosszú távú: Szemléletváltás
Az intézkedés tartalma

célcsoport felkutatása, a probléma felmérése, bűnmegelőzési
és prevenciós előadások, 21 szakember továbbképzése

Az intézkedés megvalósításának
határideje

Rövid távú cél: 2013. december 31.
Középtávú cél: 2014. december 31.
Hosszú távú cél: 2015. december 31.
Módosult hosszú távú cél: 2017.december 31.

Az intézkedés eredményességét mér
dokumentumok

R és K: Programok és előadások meghívói, tájékoztató
anyagok a Makói Rendőrkapitányságtól. ENI által nyújtott
adatok, képzési felhívás, tematika ismertető.

Lejárt/nem lejárt határid

Rövid távú cél: Lejárt határidő
Középtávú cél: Lejárt határidő
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Hosszú távú cél: Nem lejárt határidő
Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lév /befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő

Eredmény

A prevenció egyre szélesebb körben valósul meg.

Módosítás

K: A középtávú célkitűzés kibővül a helyi sajtó (tv, újság)
bevonásával, akik az elérhetőségeket, segítségnyújtási
formákat jelenítik meg nagyobb célközönség előtt. A határidő
módosul: 2016. december 31. H: A hosszú távú célkitűzés
átfogalmazódik arra, hogy a segítséget kérők számának
bővülése, prevenciós előadások által szemléletváltás elérése a
lakosság körében. Határidő: 2017.december 31.

Az érintett célcsoport felkutatása, a probléma felmérése megtörtént. A Makói Rendőrkapitányság az
oktatási intézményekben évről-évre rendszeresen tart bűnmegelőzési és prevenciós előadásokat e témában
is. A Makói ENI 2015 májusában szervezte meg 4 napos képzését a NANE Egyesülettel közösen, melynek
keretein belül 21 szakember továbbképzése valósult meg. Folyamatban van előadások, pszichológussal
történő beszélgetések szervezése, illetve az elérhetőségek és segítségnyújtási formák propagálása a városi
televízió és a helyi lapok által.

ID SEK
Az intézkedés címe, megnevezése

Hozd közel magadhoz a világot

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyegyenl ségi probléma
megnevezése

Nagy az idősek informatikai lemaradása. Kevés az
informatikai ismerettelrendelkező idős.

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Az idősek informatikai jártasságának növelése. Az idősek is
ki tudják használni a számítástechnika által nyújtott
lehetőségeket. Képesek legyenek önállóan eligazodni az
internet világában
Rövidtávú: Igényfelmérés. Elérni, hogy motiválttá váljon az
új technikai újdonságok iránt. Jártassági szint felmérése.
Középtávú: Megtanulja használni a számítógépet, internetet.
Hosszú távú: Megfelelő jártasság kialakítása. Használni tudja
a számítógépet ügyintézéshez és saját élete során.
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Az intézkedés tartalma

igényfelmérés, internet bevezetése a klubokba, 21 tanfolyam
161 résztvevő jelenlétében

Az intézkedés megvalósításának
határideje

Rövid távú cél: 2013. december 31.
Középtávú cél: 2014. december 31.
Hosszú távú cél: 2015. december 31.

Az intézkedés eredményességét mér
dokumentumok

R, K és H: A Makói Városi Könyvtár és Múzeum által
kiadott fényképek, plakátok.

Lejárt/nem lejárt határid

Rövid távú cél: Lejárt határidő
Középtávú cél: Lejárt határidő
Hosszú távú cél: Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lév /befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő

Eredmény

Az idősek az elsajátított informatikai ismereteiket hivatalos
ügyeik intézésében, valamint magánéletükben is hasznosítják.

Módosítás

Nem módosul

Az igényfelmérést követően igen nagy érdeklődés mutatkozott a számítástechnikai tanfolyamok iránt az
idősek részéről. Szervezésre kerültek programok, melyek keretében az ENI mindkét idősek klubjában
bevezette az internetet, mely használatához segítséget nyújtanak az ott dolgozó kollégák. A József Attila
Városi Könyvtár és Múzeum 2013 óta összesen 21 informatikai tanfolyamot szervezett 161 résztvevő
jelenlétével; 18 Internet és Irodai alkalmazások tanfolyamot kezdő és haladó,3 Facebook tanfolyamot kezdő
és haladó kategóriában. Az idősek egyre nagyobb számban ismerkednek meg az informatikával, az
elsajátított ismereteket hivatalos ügyeik intézése során, de magánéletükben is hasznosíthatják.

Az intézkedés címe, megnevezése

Járj közösségbe

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyegyenl ségi probléma
megnevezése

Idősek között magasabb a nők aránya. Emelkedik az
egyszemélyes háztartások száma, ennek következménye az
elmagányosodás.

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Az idősek vegyék igénybe az önkormányzat által szervezett
programokat, és a szociális szolgáltatás által nyújtott
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lehetőségeket
Rövidtávú: Tájékoztatás, igényfelmérés
Középtávú: Az idős emberek programokba való bevonása
Hosszú távú: Idősek szociális szolgáltatásokba civil
szervezetekbe történő bevonásának ösztönzése. Az
elmagányosodás csökkentése
Az intézkedés tartalma

idősek klubjainak szervezett programok, önkéntesek
toborzása, a Hagymaház programjain való nagy számú
részvétel

Az intézkedés megvalósításának
határideje

Rövid távú cél: 2013. december 31.
Középtávú cél: 2014. december 31.
Hosszú távú cél: 2015. december 31.

Az intézkedés eredményességét mér
dokumentumok

R és K és H: Az ENI beszámolója. A nyugdíjas klubok
beszámolói. A Makó Városi Kulturális- Közművelődési
Nonprofit Kft. beszámolója, a programok plakátjai, meghívói.

Lejárt/nem lejárt határid

Rövid távú cél: Lejárt határidő
Középtávú cél: Lejárt határidő
Hosszú távú cél: Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lév /befejezett/tervezett)

Befejezett

Eredmény

A szociális szolgáltatások maximális kihasználtsággal
működnek, számtalan program várja az időseket.

Módosítás

Partnerek és résztvev k listáját a következőképpen
módosítjuk:Nyugdíjas klubok: Belvárosi Nyugdíjas Klub,
FÉG Nyugdíjas Klub, Gerizdesi Nyugdíjas Klub, Hagymás
Makó Nyugdíjas Klub, Makói Baráti Kör Nyugdíjas Klub,
Rákosi Nyugdíjas Klub, Újvárosi Nyugdíjas Klub, Vertántelepi Nyugdíjas Klub Civil szervezetek: Bruder János
Kertbarát Kör, Nefelejcs Népdalkör, Dr. Mihálka György
Városi Vegyeskar. H: Hosszú távú célkitűzésünk
megvalósult, így lezárjuk a programot, de továbbra is célunk,
hogy az idősek elmagányosodását megelőzzük és
programokat biztosítsunk számukra.
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Az intézkedés folyamatos tájékoztatással, a közösségek közötti kapcsolatfelvétellel és kapcsolattartással,
valamint a programok szervezésével vette kezdetét. A Makói ENI nappali ellátásának keretein belül
maximális létszámmal (30-30 fő) működő két idősek klubja rendszeresen szerveznek programokat,
kirándulásokat más civil szervezetekkel is összefogva. A klubok szolgáltatásait, rendezvényeit
folyamatosan figyelemmel kíséri a Makói Városi Televízió. A múzeumban a nyugdíjas önkéntesek száma
4-ről 11 főre növekedett 2015. május 1. óta. A nyugdíjas klubok rendszeresen összejöveteleket tartanak,
programokat szerveznek, aktívan működnek. A Hagymaház időről időre programokat szervez, melyek
fókuszpontjában kifejezetten a makói és térségi idősek állnak. Vannak olyan rendezvények, melyek évrőlévre várják az időseket, kiemelendő a Makói Nyár programsorozat. A szociális szolgáltatások maximális
kihasználtsággal működnek, számtalan program várja az időseket. A programot lezárjuk.

FOGYATÉKKAL ÉL K
Az intézkedés címe, megnevezése

Akadályok nélkül

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyegyenl ségi probléma
megnevezése

Az önkormányzati intézmények akadálymentesítése csak
részben megoldott.

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Az önkormányzati intézmények teljes körű
akadálymentesítése
Rövidtávú cél: Állapotfelmérés, igényfelmérés, rangsorolás
Középtávú cél: Pályázati források és egyéb pénzügyi források
felkutatása
Hosszú távú: Folyamatos megvalósítás

Az intézkedés tartalma

igényfelmérés, helyzet feltárás, akadálymentesítés

Az intézkedés megvalósításának
határideje

Rövid távú cél: 2014. december 31.
Középtávú cél: folyamatos
Hosszú távú cél: 2020. december 31.

Az intézkedés eredményességét mér
dokumentumok

R és K: A MVÖ Innovációs Iroda beszámolója a pályázati
fejlesztésekről. További információval az érintett
intézmények tudnak szolgálni.

Lejárt/nem lejárt határid

Rövid távú cél: Lejárt határidő
Középtávú cél: Nem lejárt határidő
Hosszú távú cél: Nem lejárt határidő
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Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lév /befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő

Eredmény

A rendelőintézet akadálymentesítése megtörtént.
Idősek klubjának akadálymentesítése megtörtént.

Módosítás

Nem módosul

Az igényfelmérést követően realizálódott, hogy igen szükségessé vált az ENI Béke utcai épületének
akadálymentesítése. A CSMEK Hódmezővásárhely-Makó makói telephelyének felújítása miatt átmenetileg
új helyre költözött a Rendelőintézet. Ennek az épületnek az akadálymentesítése teljesen megoldott. A
Királyhegyes utcai Idősek Klubjának felújítási munkálatai során akadálymentessé vált az épület. Folyamatos
a pályázati és egyéb források felkutatása. Hosszú távú cél részletezése ebben az esetben jelenleg nem
releváns.

Az intézkedés címe, megnevezése

Segíthetünk? Segítség nélkül önállóan

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyegyenl ségi probléma
megnevezése

Vakok és gyengénlátóknak, illetve siketek és nagyothallóknak
szűk azinformációhoz való hozzáférés lehetősége.

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Cél, hogy a vakok és gyengénlátókhoz, illetve siketek és
nagyothallókhoz is eljussanak az információk
Rövidtávú: Igények felmérése, a szükséges programok
megkeresése és feltelepítése a civil házban található
számítógépre
Középtávú: lehetőség biztosítása számítógép használatára,
alapvető informatikai ismeretek bemutatása
Hosszú távú: Eljusson a célcsoporthoz az információ

Az intézkedés tartalma

számítógéphez és jelnyelvi tolmácsoláshoz való hozzáférés,
valamint lehetőség a hangoskönyvtár használatára

Az intézkedés megvalósításának
határideje

Rövid távú cél: 2013. december 31.
Középtávú cél: 2014. június 30.
Hosszú távú cél: 2014. december 31.
Módosult hosszú távú cél: 2016. december 31.

Az intézkedés eredményességét mér

R, K és H: A SINOSZ Makói Szervezetének beszámolója.
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dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határid

Rövid távú cél: Lejárt határidő
Középtávú cél: Lejárt határidő
Hosszú távú cél: Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lév /befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő

Eredmény

a vakok és gyengénlátókhoz, illetve a siketek és
nagyothallókhoz eljutnak az információk a számítógép
használata által

Módosítás

Partnerek listája változott: ENI, SINOSZ. K: Kibővül a
célkitűzés avval, hogy az ismeretbővítés ne csak a célcsoport
számára történjen, hanem ismertségi körük, illetve az erre
érdeklődést mutatók körében is: igény és megfelelő
jelentkezői létszám esetén jelnyelvi tanfolyamok szervezése
Makó Helyi Szervezetben. Határidő módosul: 2015.
december 31. H: Bővüljön a jelnyelvet ismerők köre.
Határidő módosul: 2016. december 31.

Az igényfelmérést megtörtént. A SINOSZ által biztosított informatikai, irodatechnikai háttér rendelkezésre
áll a program megvalósításához, szükség esetén az ENI Hajnal u. 22. alatti Civil Szervezetek Klubjának
technikai eszközei is használhatók. A nyelvi akadálymentesítettség szükség, igény szerint a SINOSZ
Jelnyelvi Tolmácsszolgálata által megoldott. A könyvtárban 2004 óta elérhető a hangoskönyvtár, mely
kezdetben audiokazettán, önkéntes előadók felolvasásában elérhető. A felolvasott műveket mára már sokkal
jobb hangminőségben, színművészek tolmácsolásában hallgathatják a használók. Azoknak, akik nem
rendelkeznek lejátszásra alkalmas eszközzel, kölcsönzési lehetőséget is biztosít a városi könyvtár. A
célcsoport folyamatosan kihasználja a SINOSZ, az ENI és a könyvtár által kínált lehetőségeket.
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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
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges
eredményességét
erőforrások
mérő indikátor(ok)
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Munkanélküliek
foglalkoztatásnak
javítása

Nyilvántartott
munkanélküliek
több mint fele
tartósan
munkanélküli

Csökkenjen a
munkanélküliek
száma.

Makó Város
Integrált
Településfejlesztés
i
Stratégiája

kapcsolattartás a
CSMKH MJH
Foglalkoztatási
Osztályával,
közfoglalkoztatás
szervezése,
közfoglalkoztatott
ak alkalmazása az
ENI-nél,
foglalkozások,
előadások
szervezése

Farkas Éva
Erzsébet
polgármester

2

Egészségesebb
város

Romlik a
mélyszegénységbe
n élők/romák
egészségügyi
állapota

Minél szélesebb
körben vegyék
igénybe az
ingyenes
szűrővizsgálatokat
. A prevenciós
tevékenységek
kiterjesztése a 318 éves korosztály
számára
(egészségtudatosa
bb felnövekvő
generáció).

Makó Város
Integrált
Településfejlesztés
i
Stratégiája
Makó
Egészségterve

partnerekkel való
Dr. Bálintkapcsolat
Hankóczy Beatrix,
kialakítása,
jegyző
programok
szervezése:
Anyatejes
Világnap, Védőnői
Konferencia,
egészséghét,
programok,
előadások,
szűrések
(Egészséges
Makóért program,
Egészségfejlesztés
i Iroda akciói,
gyermekek
szűrővizsgálata,
TÁMOP-6.1.211/1-2012-0938
sz. pályázat)

2015. december
31.

A településen

A makói fiatalok

Makói Kistérség

kapcsolatfelvétel a

2015. december

Humánerőforrás,
tárgyi feltételek,
pályázatok

Továbbra is
folytatódik a
közfoglalkoztatás,
illetve a
tanácsadás.
Pályázati forrás,
önkormányzati
támogatás.

A szűrővizsgálatokon rendszeres
részvétel

Szakemberek,
pályázati források,
civil szervezetek

Nőjön a szűrőn a
szűrővizsgálaton
részt vevők száma
Egészséges
Makóért program
folytatása.

Csökken a

Szakemberek,

Csökken a

2017.december 31. Csökken, vagy
nem emelkedik a
munkanélküliek
aránya

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Hogyan védjük

Dr. Bálint-

2

meg
gyermekeinket?

előfordul a
fiatalkorúak által
vagy az ő
sérelmükre
elkövetett
bűncselekmények
ténye. Több
gyermek került a
Gyermekjóléti
Szolgálat
látókörébe
elkövetett
bűncselekmény
vagy áldozattá
válás miatt.

szubjektív
biztonságérzete
növekedjen, a
makói ifjúság
védelme,
figyelemfelkeltése,
számukra értelmes
szabadidős
programok
biztosítása, és a
bűncselekmények
megelőzése

Közoktatási
Feladat-ellátási,
Intézményhálózat
Működtetési és fejlesztési Terve
2009-2015 évre

partnerekkel,
Hankóczy Beatrix,
szervezési
jegyző
munkálatok,
bűnmegelőzési és
prevenciós
előadások, nyílt
napok, Együtt a
közbiztonságunkér
t program,
folyamatos
konzultáció a helyi
intézményekkel,
Közbiztonsági
Egyeztető Fórum,
drog- és túlzott
alkoholfogyasztást
megelőző
programok

31.

gyermekek részére
vagy azok részéről
elkövetett
bűncselekmények
száma

pályázat,közösségi
munka, előadások
helyszínei

Gyermekjóléti
Szolgálatnál
megjelenő,
bűncselekményt
elkövető vagy
áldozattá váló
fiatalok száma.
Fenntartani
továbbra is a
programok
szervezését,
lebonyolítását.

Szünidei
gyermekétkeztetés

A rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre
jogosult
gyerekeknek a
száma
magas.

Az iskolai szünidő
alatt ne legyen
éhező gyerek.

Makói Kistérség
Közoktatási
Feladat-ellátási,
Intézményhálózat
Működtetési és fejlesztési Terve
2009-2015 évre

adatgyűjtés,
pályázat beadása,
nyári és téli
gyermekétkeztetés
, családok
étkeztetése, tartós
élelmiszercsomag
ok és gyermek
ajándék csomagok
kiosztása

Farkas Éva
Erzsébet
polgármester

2015. december
31.

Növekedjen az
étkezésbe
bevontak száma.

Pályázati forrás,
önkormányzati
forrás

Az étkezés
folyamatos
biztosítása.

III. A nők esélyegyenlősége
1

Nők a munka
világában

A munkanélküliek
között magas a
nők aránya

Általános célként
fogalmazható meg
a nők munkaerő
piacra történő
visszaintegrálása,
legalább napi 4
órában.

Makó Város
Integrált
Településfejlesztés
i
Stratégiája

folyamatos
kapcsolat az ENI
és a
Foglalkoztatási
Osztály között,
képzés, tréning és
tudásbővítés

Dr. BálintHankóczy Beatrix,
jegyző

2017. december
31.

Csökkenjen a
munkanélküli nők
aránya.

Szakemberek,
pályázati források,
tárgyi feltételek

A foglalkoztatás
biztosítása.

2

Nők elleni és a
családon belül
erőszak
visszaszorítása

A nők elleni és a
családon belüli
erőszak rejtve
marad

Csökkenjen a
családon belüli és
a nők elleni
erőszak

Makó Város
Integrált
Településfejlesztés
i
Stratégiája

célcsoport
felkutatása, a
probléma
felmérése,
bűnmegelőzési és
prevenciós
előadások, 21
szakember
továbbképzése

Dr. BálintHankóczy Beatrix,
jegyző

2017. december
31.

A segítséget kérők
számának
bővülése,
prevenciós
előadások által
szemléletváltás
elérése a lakosság
körében.

Szakemberek,
civil szervezetek,
pályázati forrás

Előadások
szervezése, a
segítségkérés
elérhetőségeinek
szélesebb körbe
való
megismertetése.

Nagy az idősek

Az idősek

Makó Város

igényfelmérés,

Farkas Éva

2015. december

Informatikai

Humánerőforrás,

Az

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Hozd közel

2

magadhoz a
világot

informatikai
lemaradása. Kevés
az informatikai
ismerettel
rendelkező idős

informatikai
jártasságának
növelése. Az
idősek is ki tudják
használni a
számítástechnika
által nyújtott
lehetőségeket.
Képesek legyenek
önállóan
eligazodni az
internet világában

Integrált
Településfejlesztés
i
Stratégiája
Szociális
Szolgáltatástervez
ési Koncepció

internet bevezetése Erzsébet
a klubokba, 21
polgármester
tanfolyam 161
résztvevő
jelenlétében

31.

jártasság
megszerzése.
Emelkedjen a
számítógépet
használni tudók
száma.

önkéntesek,
pályázati forrás
tárgyi feltételek

információszerzés
lehetőségének
fenntartása és
bővülése.

Járj közösségbe

Idősek között
magasabb a nők
aránya. Emelkedik
az egyszemélyes
háztartások
száma ennek
következménye az
elmagányosodás

Az idősek vegyék
igénybe az
önkormányzat
által szervezett
programokat, és
aszociális
szolgáltatás által
nyújtott
lehetőségeket.

Makó Város
Integrált
Településfejlesztés
i
Stratégiája
Szociális
Szolgáltatástervez
ési Koncepció

idősek klubjainak
szervezett
programok,
önkéntesek
toborzása, a
Hagymaház
programjain való
nagy számú
részvétel

Farkas Éva
Erzsébet
polgármester

2015. december
31.

A szociális
szolgáltatások,
különösen a
nappali ellátás
maximális
kihasználtsággal
működjön.

Szakemberek,
anyagi erőforrás,
tárgyi feltételek

Az
elmagányosodás
megelőzése.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Akadályok nélkül

Az önkormányzati
intézmények
akadálymentesítés
e csak részben
megoldott.

Az önkormányzati
intézmények teljes
körű
akadálymentesítés
e

Makó Város
igényfelmérés,
helyzet feltárás,
Integrált
Településfejlesztés akadálymentesítés
i
Stratégiája

Farkas Éva
Erzsébet
polgármester

2020. december
31.

Kivitelezés
dokumentumai.

Pályázati forrás,
szakemberek

Minél szélesebb
körű
akadálymentesítés
megvalósítása.

2

Segíthetünk?
Segítség nélkül
önállóan

Vakok és
gyengénlátóknak,
illetve siketek és
nagyothallóknak
szűk az
információhoz
való hozzáférés
lehetősége.

Cél, hogy a vakok
és
gyengénlátókhoz,
illetve siketek és
nagyothallókhoz is
eljussanak az
információk

Makó Város
Integrált
Településfejlesztés
i
Stratégiája
Szociális
Szolgáltatástervez
ési Koncepció

Farkas Éva
Erzsébet
polgármester

2016. december
31.

Minél szélesebb
körbe jut el az
információ.
Jelnyelv
megismerése.

Szakemberek,
pályázati forrás,
tárgyi feltételek,
önkéntesek

A célcsoport
kihasználja a
lehetőségeket,
eljusson hozzájuk
az információ.

számítógéphez és
jelnyelvi
tolmácsoláshoz
való hozzáférés,
valamint lehetőség
a hangoskönyvtár
használatára

