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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

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

 
Értékeink, küldetésünk 

 
Településünk lakossági összetétele rendkívül változatos, generációk, nemzetiségek élnek együtt, békes-
ségben, egymás hagyományait tiszteletben tartva. 
Meg kívánjuk őrizni és továbbfejleszteni ezt az értéket, át kívánjuk adni gyermekeinknek, unokáinknak. 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 
 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzá-
férésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a terüle-
teket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
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A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulá-
sokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programal-
kotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazí-
tás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munka-
csoportokat. 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdí-
tásáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program 
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

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

� a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EM-
MI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  
� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 
� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (to-

vábbiakban: Flt.) 
� a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
� az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiak-

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

előírásaira. 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az 85/2015. (VI.2.) számú határozatával megbízást adott a 
jegyző és általa a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a település Esélyegyenlőségi Programjának fe-
lülvizsgálatára. 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
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2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciók-
kal, programokkal 
 
Fontos megemlíteni azokat a koncepciókat, programokat és terveket, melyek jóllehet egy- egy ágazat 
konkrét célkitűzéseit és terveit határozzák meg, mégis szervesen és elválaszthatatlanul kapcsolódnak az 
esélyegyenlőség kérdésköréhez. A teljesség igénye nélkül: 
 
 

� Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének Gazdasági programja  
� Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének Közfoglalkoztatási Programja 
� Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének Közfoglalkoztatási Terve 
� Kétegyháza Nagyközség Közoktatási Esélyegyenlőségi programja 
� Kétegyháza Nagyközség Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 
� Közhasználatú épületek akadálymentesítési programja 

 
Ezek módosításakor, felülvizsgálatakor figyelemmel vagyunk a szükséges és elégséges koherencia meg-
teremtésére. 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
Programunk szervesen kapcsolódik a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szociális és 
gyermekjóléti Koncepciójában megfogalmazott elvárásokhoz és értékekhez. 
 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából rele-
váns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 
Az esélyegyenlőség témakörében önkormányzatunk elsősorban a helyi információkra támaszkodhat. A 
konkrét tárgyban vizsgálatok, felmérések nem indultak, így több esetben a kiinduló állapot szubjektív, 
konkrét számadatokkal alá nem támasztható. 
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A település bemutatása 
 
 
Kétegyháza, Békés megye délkeleti részén fekvő, közel 4000 fős nagyközség, a legnagyobb magyaror-
szági román nemzetiségű település. A Budapestet Bukaresttel összekötő nemzetközi vasútvonal mentén 
fekvő Kétegyháza közúton is jól megközelíthető: Északról Békéscsaba felől, Gyula és a nemzetközi 
határátkelő felől a 44-es számú főútról letérve, keletről az eleki határátkelő felől, nyugatról pedig Med-
gyesegyháza - Orosháza felől. 
 

 
Közlekedési jellemzők 

 
Forgalmi utak: 
- 4433 jelű Békéscsaba – Szabadkígyós – Kétegyháza összekötő út  
Belterületi része: Csabai utca 
- 4434 jelű Gyula – Pitvaros – Makó összekötő út 
Belterületi része: Móra utca, Toldi utca, Damjanich utca 
- 4435 jelű Kétegyháza – Elek összekötő út 
Belterületi része: Gyulai út 
- 44341 jelű Kétegyháza állomáshoz vezető út. 
A valóságban Dózsa utca teljes hosszban. 
 
A település vasúti csomópont, az alábbi vasútvonalakkal: 
- 120 sz. Békéscsaba – Kétegyháza – Lökösháza A1 kategóriájú villamosított vasútvonal. 
- 121 sz. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged B2 kategóriájú vasútvonal. 
 
A településen átmenő 4433, 4434, 4435, jelzéssel ellátott külterületi mellékutak kapcsolatot biztosítanak 
Békéscsabához, Gyulához és Medgyesegyházához. Ezek, valamint az ezekhez csatlakozó belterületi 
útszakaszok és települési gyűjtő utak útburkolatának állapota leromlott, töredezett, repedezett, kátyús, 
nyomvályús, jellemzően az alépítményi teherbírási problémák miatt. Nagy gondot jelent a belterületi, 
szilárd burkolat nélküli utcák magas száma és aránya (35%), de hiányzik a megfelelő járdahálózat is. 
 

 
 

Demográfiai mutatók 
 
A település a 105/2015 (IV.23.) Korm. rendelet alapján mindössze „átmenetileg” kedvezményezett 
település, de mindent megtesz azért, hogy ez a kedvezmény állandó jelleggel megillesse, felzárkózhas-
son, illetve elfoglalhassa helyét a prosperáló kistelepülések táborában. Ennek első lépése volt a Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozás, melynek eredményeképp jelentősen meg-
növekedett érdekérvényesítő képességünk. 
 
 
A településen a munkaképes korú népesség 2 314 fő, többségük nő és az átlaghoz képest alacsonyabb 
iskolázottsággal rendelkezik. 
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2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év
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3. Közművelődés, továbbtanulás, foglalkoztatás és munkanélküliség 

 
Közművelődés 

 
A településen egy művelődési ház található, a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. Az intéz-
mény szervezésében már az 1990–es évek óta folyamatos színházi és koncertlátogatásokat tehettek az 
érdeklődők, Békéscsabán és Szegeden. Az utóbbi években az érdeklődés annyira megcsappant, hogy ez 
a program ritkán kerül megszervezésre. A települési könyvtár látogatottsága is hasonlóképp folyamatos 
csökkenést mutat a könyvkölcsönzéseket illetően. A látogatók többsége az általános és a középiskolás 
korosztályból kerül ki, akik leginkább az internethasználat érdekében látogatják az intézményt. E prob-
lémákat önkormányzatunk lakossági programokkal, szakkörök szervezésével igyekszik elhárítani és 
megoldani. 
 
Az önkormányzat a kulturális és közösségi élet felpezsdítése érdekében évente megrendezi a „Pogácsa 
napok”-at, valamint támogatja különböző civil szerveződések programjainak lebonyolítását, de emellett 
felkarol minden olyan kezdeményezést, mely a településen élők épülésére, gazdagodására szolgálhat. 
 

Továbbtanulás 
 
A 2007. év végétől a képviselő-testület minden évben csatlakozott a „Bursa Hungarica” pályázathoz 
elősegítve és támogatva ezzel a továbbtanulni vágyó gyermekek képzését. Az igénylők száma folyamato-
san csökken, amely a csökkenő gyermeklétszám következménye. 
A jelentkezők az alábbiak szerint jutottak támogatáshoz: 
 

 
 
 
Kétegyháza Nagyközségben a felnőttoktatás nem került megszervezésre. 

 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

Felsőfokú oktatási intézmény
tanulója
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Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
A településen jelentősebb foglalkoztató nem üzemel. a legnagyobb munkáltató maga az önkormányzat, 
intézményfenntartóként és közfoglalkoztatóként.  
Ennek megfelelően nem jelentős az iparűzési adóbevétel sem, gazdaságfejlesztésre, adókedvezmények 
nyújtására nincs elegendő forrás. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

Nő 1343 1250 2012 1300 1270

Férfi 1348 1302 1853 1322 1308

Összesen 2691 2552 3865 2622 2578

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

15-64 év közötti lakónépesség (fő)

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

Férfi 125 175 158 141 85

Nő 175 162 140 107 64

Összesen 300 337 298 248 148

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Nyilvántartott álláskeresők éves átlaga 



 9 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

Férfi 309 316 289 308 301

Nő 317 290 289 281 269

Összesen 626 606 578 589 570
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2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év
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2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

19 éves és fiatalabb 22 10 8 8 9

20-24 év 65 54 46 36 25

25-29 év 48 40 38 33 23

30-34 év 62 54 49 28 10

35-39 év 51 45 38 38 22

40-59 év 151 131 115 98 55

60-62 év 8 2 3 7 4

Összesen 407 336 297 248 148

Regisztrált munkanélküliek korcsoport szerinti 

átlagszáma
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A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek 
száma és aránya nemenként 

 

  
nyilvántartott/regisztrált  
munkanélküli összesen 

180 napnál régebben regisztrált 
 munkanélküli 

  fő fő 
  nő férfi összesen nő férfi összesen 

2010 130 182 312 55 73 128 
2011 150 165 315 63 68 131 
2012 126 185 311 52 74 126 
2013 60 91 151 22 32 54 
2014 53 86 139 12 19 31 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 
 
 

15 éves és idősebb alacsonyan iskolázott népesség 
 

év  
15 éves és idősebb 

lakosság száma ösz-
szesen 

15 éves és idő-
sebb, legalább 

általános iskolát 
végzett regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 és idősebb 
regisztrált munkanélküliek száma  

  összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő 
Összlakosság  

%-a 
fő 

Össz. női 15 éves 
feletti  

 lakosság %-a 
fő 

Össz. 15 éves 
és feletti férfi 

lakosság  
%-a 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

8 általánosnál alacsonyabb
végzettség

18 160 145 100 41

8 általános végzettség 126 1492 1246 1047 558

8 általánosnál magasabb
végzettség

174 2391 2183 1830 1181
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2012 3323 1720 1603 104 54 50 145 0,043 76 0,04 69 0,04 
2013 3307 1722 1585 87 46 41 100 0,030 53 0,03 47 0,02 
2014 3280 1711 1569 47 25 22 41 0,012 22 0,01 19 0,01 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
Az alacsony iskolázottság felszámolására indult állami programok leginkább a bizonyítvány megszerzé-
sét eredményezték, szemléletbeli, tudásbeli változást nem hoztak, így ténylegesen nem járultak hozzá az 
elhelyezkedési lehetőségek megragadásához. 
Az alacsonyan iskolázott, elsősorban roma származású érintett kör továbbra is családi gazdaságokban 
dolgozik, bár kétségtelen, hogy a probléma nem termelődik újra.  
 

 
 

 
 
 
 
 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

Fő 228 218 239 369 433
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Regisztrált vállalkozások száma a
településen
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A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja 
közlekedés 

 
 elérhető-

ség átla-
gos ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma mun-
ka-napokon 

átlagos uta-
zási idő au-
tóbusszal 

vonat járatok 
átlagos szá-
ma munka-
napokon 

átlagos 
utazási 
idő vo-
nattal 

Kerékpár 
úton való 
megköze-
líthetőség 

átlagos 
utazási 
idő ke-

rékpáron 
Legkö-
zelebbi 
centrum 

15 perc 17 23 perc - - - - 

Megye-
székhely 

25 perc 15 35 perc 25 23 perc - - 

Főváros 3 óra - - 26 3 óra 15 
perc 

- - 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 
 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

Kivetett iparűzési adó (Ft) 22 658 523 21 205 000 25 756 682 26 246 800 32 865 400

 -
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A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja 
fiatalok 

 
 van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyí-
tő programok a településen 

van 

- Munkaügyi Kirendeltségen keresztül, a támogatott 
csoport a pályakezdő munkanélküliek és a nyári 
diákmunka 
- 
- 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyí-
tő programok a vonzásközpontban 

nincs 
- 
- 
- 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok 
a településen 

van 
- 
- 
- 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok 
a vonzásközpontban 

nincs 
- 
- 
- 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 

A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja 
programokon részvevő  fiatalok száma 

 
fő fiatalok foglalkozta-

tását megkönnyítő 
programok a telepü-

lésen 

fiatalok foglalkoz-
tatását megkönnyí-

tő programok a 
vonzáskörzetben 

az oktatásból a mun-
kaerőpiacra való át-

menetet megkönnyítő 
programok a települé-

sen 

az oktatásból a munka-
erőpiacra való átmene-
tet megkönnyítő prog-
ramok a vonzáskörzet-

ben 
 férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2010 - - 6 7 - - 3 7 
2011 - - 3 6 - - 8 5 
2012 - - 9 5 - - 12 4 
2013 - - - - - - 1 3 
2014 - - 1 1 - - 3 3 
Forrás: helyi adatgyűjtés 
 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja 
felnőttek munkaerő-piaci integrációját segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése 

 
 Van/nincs Felsorolás 
felnőttképző programok a településen van a közfoglalkoztatási programo-

kon belüli képzések 
felnőttképző programok a vonzásközpontban van szakképzések  

nyelvtanfolyamok 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a településen van tanácsadás a Művelődési házon 

belül 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a vonzásközpont-
ban 

van állásbörze 
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Helyi foglalkoztatási programok a településen van START közmunka program 
Helyi foglalkoztatási programok a vonzásközpontban van  
Forrás: helyi adatgyűjtés 
 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja 
programokon részvevő  felnőttek száma 

 

fő 

felnőttképz
ő progra-

mok a tele-
pülésen 

felnőttképz
ő progra-

mok a von-
zás- 

központban 

egyéb mun-
kaerő-piaci 
szolgáltatá-

sok a telepü-
lésen 

egyéb munka-
erő-piaci szol-
gáltatások a 

vonzáskörzet-
ben 

helyi foglal-
koztatási 

programok a 
településen 

helyi foglalkoz-
tatási progra-

mok a vonzás-
körzetben 

 férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 
201
0 

15 11 8 7 - - 7 7 - - - - 

201
1 

8 25 1 4 - - 3 8 - - - - 

201
2 

34 41 5 3 - - 4 5 - - - - 

201
3 

38 39 
- - - - - - - - - - 

201
4 

37 39 
- - - - - - - - - - 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
Látható, hogy a településen külön foglalkoztatási programok nem indulnak, ezek a körzetközpontra, 
Gyulára korlátozódnak. A megoldás nyilvánvaló előnye a takarékosság, azonban a helyi viszonyok és 
igények teljes mértékben figyelmen kívül kerülnek. Az induló képzések több esetben olyan munkalehe-
tőségre irányulnak, melyekre más, távoli településeken jelentkezik igény. Ez felerősíti az ingázást, ami 
viszont a családi kapcsolatok és koherencia ellen hat. 
 
A romák foglalkoztatására vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre releváns adat. 
 
A foglalkoztatás területén elszenvedett hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan nem áll rendelkezé-
sünkre adat, az Egyenlő Bánásmód Hatóság kimutatása szerint térségünkben ilyen jellegű eljárás nem 
indult. 
A legnagyobb a munkanélküliség a 18-45 év közötti nők esetében, míg 55 év felett ez az arány a férfiak 
„javára” fordul. Szakképzettségi mutatók szerint a munkanélküliek aránya a szakképzetlenek között a 
legnagyobb, bár az országos tendenciához hasonlóan jelentős a friss diplomások munkanélkülisége is.  
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4. A szociális ellátórendszer 
 

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

 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény alapján biztosítja a különböző szociális ellátásokat, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján a gyermekjóléti ellá-
tásokat. A szociális igazgatás hatósági feladatait és a település szociálpolitikai ellátórendszerének koordi-
nálását a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportja látja el. A két törvény megalkotása óta eltelt idő-
szakban az ellátások iránti igény dinamikus növekedést mutat, a tendencia hátterében a társadalom 
egyes rétegeit érintő kedvezőtlen változások állnak. Ezzel egyidejűleg a szociális kiadások súlya is jelen-
tős mértékben emelkedett. 
 

 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 
Az Szt-ben és a Gyvt-ben meghatározott anyagi támogatások nagy részénél a jogosultsági feltételek 
konkrétan kidolgozásra kerültek. Más ellátások esetében – mint pl. a lakásfenntartási támogatás, átme-
neti segély – csekély mértékű eltérés engedélyezett. A pénzbeli támogatásoknál megállapítható, hogy a 
legnagyobb összeget a rendszeres jellegű segélyekre fizette ki az önkormányzat, melyek közül kiemelke-
dett a különböző elnevezésű munkanélküli ellátás, a rendszeres szociális segély, valamint az ápolási díj. 
2008-ban került bevezetésre az aktív korú nem foglalkoztatott személyek közcélú foglalkoztatása, mely-
nek keretén belül összességében már több mint 1000 munkanélkülit foglalkoztatott az önkormányzat a 
különböző intézményeknél, illetve a közterületeken, olyan feladatokra, melyek a kötelező önkormányza-
ti feladatok közé tartoznak.  

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

Fő 225 219 240 169 167
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2009-től új támogatási formaként jelent meg az adósságkezelés, melynek pénzbeli részét és a tanácsadást 
egyaránt a Gondozási Központ készíti elő, illetve hajtja végre. Ezt az ellátást 2013. évtől – annak ered-
ménytelensége miatt – megszüntettük. Ebben az évben történtek az adósságok mérséklésére vonatkozó 
állami intézkedések bevezetése. 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
Szociális alapszolgáltatás 
 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata által biztosított – alább sorolt - szociális ellátások nem csupán 
a kötelező ellátásokra szorítkoznak, amely így mutatója a szociális háló fontosságának az esélyegyenlő-
ség szempontjából is. 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás elsődleges célja a Petőfi – telepen, mint hátrányos helyzetű, szolgálta-
táshiányos, a település központjától távol levő, egyéb belterületnek minősülő településrészen élők esély-
egyenlőségének növelése. Ennek módja a közszolgáltatásokhoz, a szociális és egészségügyi alap-, illetve 
szakellátásokhoz való hozzájuttatás. A szolgáltatások köre kiterjed minden korosztályra, magában fog-
lalja a kiskorúak oktatási-, nevelési intézménybe történő szállítását – az oktatás területén kialakulható 
szegregáció megelőzése érdekében –, illetve az idősek szállítását is, ennek a korosztálynak az elszigete-
lődését elkerülve ezzel. 
 
Az étkeztetés keretében a település gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egy-
szeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

Időskorúak járadéka 8 10 10 9 11

RSZS 32 43 36 16 20

RÁT/FHT 329 577 459 259 205

Lakásfenntartási támogatás 277 464 607 376 363

Átmeneti segély 251 296 315 1090 1190

Temetési segély 15 10 7 8 12

Ápolási díj 56 61 60 54 52

RGYVK 409 424 400 352 309

Köztemetés 15 13 7 1 1

Közgyógyellátás 270 362 325 268 230

Adósságcsökkentési támogatás 6 18 4 0 0
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képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenve-
délybetegségük, hajléktalanságuk miatt.  
 
A házi segítségnyújtás keretében munkatársaink azokat a szolgáltatást igénylő személyeket látják el, 
akik saját otthonukban, önmagukról részben képesek gondoskodni, de szükséges számukra a külső se-
gítség annak érdekében, hogy az önálló életvitel mind tovább fenntartható legyen.  
 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet meg-
szüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
 
Hosszú évek óta működik a jelzőrendszeres házi gondozás. E rendszer segítségével fenntarthatók a 
biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személynél 
történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. 
 
A nappali ellátást nyújtó szolgáltatásoknak két típusát biztosítja az Önkormányzat, egyrészt gon-
doskodik az idősekről, másrészt pedig a fogyatékkal élőkről. Az ellátás az egyes szolgáltatások igénybe-
vételére jogosult személyek számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsola-
tokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletük kielégítésére.  
A nappali ellátás rendelkezésére áll a hajléktalan személyek számára is, de ilyen igény az elmúlt években 
nem jelentkezett. 
 
A támogató szolgáltatás, és a közösségi ellátások a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézményével való együttműködés keretén belül válik elérhetővé a település lakói számára. 
A problémák korai észlelése és egyes ellátásokhoz való hozzájutás a teljes szociális és egészségügyi ellá-
tórendszeren belül dolgozók együttműködésén alapszik, a működőképes jelzőrendszer alapozza meg. 
 

Családsegítő Szolgálat 
 
Az szolgáltatás tevékenysége jól illusztrálható a szolgáltatást igénybevevők neme, kora, gazdasági aktivi-
tása, családi helyzete alapján az alábbi táblázatok segítségével. 
 
 
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma nem és korcsoport szerint 2014. évben 
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A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint 2014. évben 
 

 
 
 
 
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma a család összetétele szerint 2014. évben 
 

 
 
 
  


