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1. BEVEZETŐ 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata  pályázatot kíván benyújtani „A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című, TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra 

„Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex 

programok Lajosmizsén” címmel. A program megvalósítása esetén sor kerülhetne a ún. 

Cigányváros integrációjára az exklúzió1 felszámolásával együtt. Cigányváros a település 

történelmével egyidőben alakult ki, mára azonban a környezeti minőség romlása okán a 

település szövetéből teljesen kiszakadt, elszigetelt városrész lett. Az elmúlt évtizedben történt 

városi infrastruktúrális fejlesztések a Cigányvárosban jórészt elmaradtak, az ott lévő házak a 

családtagok létszámának növekedése folytán egyre zsúfoltabbá váltak, a terület szlömösödött. 

Az életminőség rendkívül alacsony szintje már az ott élők és közvetett módon a lajosmizseiek 

egészségügyi állapotát is veszélyezteti, a terjedő a hepatitisz vírus miatt. A fentiek javítása 

érdekében Lajosmizse Város Önkormányzata egy átfogó komplex fejlesztést kíván 

megvalósítani az ott élők bevonásával az előzetes igényfelmérés alapján. 

A tervezett program a szegregátumban élő összes korcsoportra kiterjed. A Központi 

Statisztikai Hivatal adata alapján a szegregátumban 367 fő él, melyből 147 fő esetén egyéni 

fejlesztési terv készül a szociális munkások bevonásával. A programok között szerepel többek 

között szociális beilleszkedést segítő tréningek, alkotóműhely működtetése, sport- és 

szabadidő tábor szervezése, Szülői Eredményességi Tréning, foglalkoztatás elősegítése, 

különböző képzések, pszicho-dráma foglalkozás, Fiatalok Eredményességi Tréning, 

egészségügyi programok szervezése, preventív jellegű szolgáltatások, jogi tanácsadás 

biztosítása, bűnmegelőzési programok szervezése. 

Az integráció érdekében jelen pályázat a fejlesztésnek az első lépése lenne, melyet második 

lépésként az infrastruktúrális fejlesztés követne Lajosmizse Város Önkormányzatának tervei 

szerint a TOP-4.3.1-15 kódszámú, Leromlott városi területek rehabilitációja című pályázati 

felhívás alapján. 

A két pályázat sikeres megvalósulása esetén Lajosmizsén mérséklődhet a belterületi 

szegregátum koncentrációja, mely által az ott élők életminősége nagymértékben javulna.  

Jelen dokumentum a TOP-5.2.1-15 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó Projekt-előkészítő 

tanulmány módszertana című iránymutatás alapján készült. 

 

                                                 

 

 

1 kizárás, kirekesztés Forrás: Idegen szavak gyűjteménye 
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2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE ÉS HELYZETELEMZÉSE 

 

2.1. Városi területek helyzetelemzése  

Szerkezetileg  Lajosmizse  sakktáblás,  mértanilag  kialakított  hálós  utcaszerkezetű település, 

fésűs, földszintes beépítési móddal. A  település  belterületének  nagy  részét  kertvárosias és  

falusias  lakóterületek  alkotják.  A kertvárosias lakóterületek a Dózsa György úttól északra, a 

belterületi rész keleti sávjában és a Bartók  Béla  utca  mentén  találhatók  leginkább.  A  

falusias  lakóterületek  a  főúttól  délre helyezkednek el, kivéve a sportpálya és a Dózsa György 

út közötti Petőfi, Jókai, Kazinczy és Madách  utcák  mentét.  A  falusias  beépítésű telkeken  a  

lakóház  mellett  gazdasági  és  egyéb kiszolgáló épületek, hozzáépítések helyezkednek el. 

Lajosmizse város területe 16.465 ha, amelyből a belterületi rész 501 ha (3,04 %), a külterület 

15.880 ha (96,4 %), zártkert 84 ha (0,5 %).  A  településen  jellemző a  külterületi  lakott  

helyek  magas  száma.  A település lakásállományának 35 %-a külterületen található 

 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálási adatokra támaszkodva Lajosmizse 

területén egy szegregátumot jelölt meg ahol a szegregációs mutató (legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők arány 

az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 35 % feletti és a területen élő népesség 

száma eléri az 50 főt.  

Továbbá másik két terület is megadásra került, ahol a szegregációs mutató értéke az érintett 

területen 30 % feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt, ezeket a területeket 

szegregációval veszélyeztett területnek hívjuk. 

 

Az egyik szegregációval veszélyeztetett terület a korábban említett szegregált terület egy 

lakótömbbel történő kiegészítése vagyis a Damjanich u.-Bajcsy-Zsilinszky u.-Telepi út-

Alsóbene tanya-Beneszél u.- Dankó P. utca által határolt terület. 

A másik szegregációval veszélyeztetett terület az ún. Méntelek külterület egésze, mely két fő 

területre osztható a Kláber-telep tanyacsoport és az egyéb Méntelek tanyacsoport. 
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Szegregált terület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 
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A terület településszerkezeti elhelyezkedése és megközelíthetősége 

Damjanich u.-Szív u.-Orgona u.- Bajcsy-Zsilinszky u.-Telepi út- Alsóbene tanya- Beneszél 

u.- Dankó P. utcák által határolt terület. 

A szegregátum kialakulásához és fennmaradásához vezető okok 

A Lajosmizse Helytörténeti és Kulturális Egyesület „Romák a (Cigány)városban” 

címmel szervezett kiállítást és készített katalógust a helyi romák életének, családjainak, 

munkájuknak, mindennapi életük történetének bemutatására. A lajosmizseiek a 

szegregátumot Cigányvárosnak nevezik. A katalógusból megtudhatjuk, hogy már az 1880. 

évi térképen fel van tüntetve a Cigányváros, Lajosmizse dél-keleti csücskében, mely a mai 

napig elkülönült városrész. Lajosmizse 1877-ben vált önálló településsé, 1893-as országos 

statisztika szerint, amikor Lajosmizse összlakossága 7561 fő volt, a cigányságé 127 fő. Az 

1941-es népszámláláskor mindössze 97 romát írtak össze. De egyik népszámlálás sem 

tüntette fel a cigány nyelvhasználatát, mint kisebbségi nyelvet, amiből lehetett volna tudni, 

hányan beszélték azt. Ma már csak pár tucat ember vallotta magát romának. Jelenleg a város 

összlakossága mintegy 9-10 százaléka roma, akik nagy része a Cigányváros lakója. Az első 

romák- a romungrók- még a jászsági gazdacsaládok nyomdokain érkeztek meg 

Lajosmizsére. Közülük is két nagy csoport telepedett meg: muzsikusok és a vályogverők. 

De voltak elszórtan lovárik, akik lókereskedéssel, lópatkolással foglalkoztak. Számos neves 

muzsikus született Lajosmizsén. Lajosmizse külterületi része hatalmas, egészen az 1970-es 

évekig a lakosság zöme ott élt. A tanyákhoz a vályogot, a vert falakhoz a sarat a roma 

sármunkások készítették. Később a vályogvetésre, a házalásra és a régi foglalkozásokra már 

jóformán senkinek nem volt szüksége. A helyi roma társadalom szétbomlott, azáltal 

keveseknek sikerült kiemelkedni ebből a közegből és a többség lesüllyedt. A szegregáció 

erősödő tendenciát mutat. 

A népesség demográfiai és szociális helyzete 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 66 %. 

A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 52,6%. Magas a roma lakosság aránya. 

Lakókörnyezet minősége 

Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 58,1 %. Az egyszobás lakások aránya 34,3 %. 

Az infrastruktúra csak részben áll rendelkezésre. A komfort nélküli, félkomfortos és 

szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 55,2 %, ami nagyon magas a települési 

adathoz viszonyítva ami 15,7 %.  
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Fotók 

 

Jövőkép 

Cél a szegregátum rehabilitáció útján történő integrálása a TOP-4.3.1-15 kódszámú, 

Leromlott városi területek rehabilitációja című pályázatból és a  „A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című, TOP-5.2.1-15 

kódszámú pályázati forrásból. 
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1. Szegregációval veszélyeztett terület 

 

 

Forrás: KSH 

A terület településszerkezeti elhelyezkedése és megközelíthetősége 

Damjanich u.-Bajcsy-Zsilinszky u.-Telepi út-Alsóbene tanya-Beneszél u.- Dankó P. utca 

által határolt terület, mely lefedi a szegregátum területét és további egy lakótömbbel egészül 

ki az ÉNY-i részen. 
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A szegregációval veszélyeztetett terület kialakulásához és fennmaradásához vezető 

okok 

Tekintettel arra, hogy a terület jórészt megegyezik  a szegregátummal, így az ott ismertetett 

okok jellemzőek erre a területre is.  

A népesség demográfiai és szociális helyzete 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 64,4%. 

A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 49,6 %. Magas a roma lakosság aránya. 

Lakókörnyezet minősége 

Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 56,3%. Az egyszobás lakások aránya 33,6 %. 

Az infrastruktúra részben rendelkezésre áll.  

Fotók 

 

Jövőkép 

Cél a szegregátum rehabilitáció útján történő integrálása a TOP-4.3.1-15 kódszámú, 

Leromlott városi területek rehabilitációja című pályázatból és a  „A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című, TOP-5.2.1-15 

kódszámú pályázati forrásból. 
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2. Szegregációval veszélyeztett terület 

 

 

A terület településszerkezeti elhelyezkedése és megközelíthetősége 

Méntelek (Külterület) - a település dél-keleti csücskében fent piros szaggatott vonallal jelölt 

terület. 

A szegregátum kialakulásához és fennmaradásához vezető okok 

A területen található az ún. Kláber-telep, ami egykor szőlőbirtok volt. A birtokhoz épült a 

munkások számára körülbelül 20-30 ház. Már eredetileg is a szegény munkások lakták, 

amely később tovább aprózódott. Az elmúlt negyven évben a telekstruktúra nem  változott, 

de azóta is szegény résznek számít a környék. A szegregáció gyengülő tendenciát mutat. 

A népesség demográfiai és szociális helyzete 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 48,8 %. 

A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 50%.  

Lakókörnyezet minősége 

Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 52.2 %. Az egyszobás lakások aránya 13,3 %. 
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Fotók 

 

 

Jövőkép 

Cél a szegregátum rehabilitáció útján történő integrálása de nem a jelen pályázati 

konstrukció keretében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lajosmizse TOP-5.2.1-15 Projekt-előkészítő tanulmány 

Lajosmizse 11 

2.2. Akcióterület kijelölése 

A település nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával, annak elkészítését a 

projekt keretében vállalja. Az akcióterület kijelölése egyértelműen a településen lévő egyetlen 

szegregált terület teljes területére, valamint a belterületen található szegregációval 

veszélyeztett területre és a kialakítandó közösségi ház ingatlanára terjed ki.  

 

 
Forrás:www.google.hu/maps (saját szerkesztés) 

 

 

2.3. Jogosultság igazolása 

A 2.2. pontban kijelölt akcióterület megfelel a felhívásban szereplő kritériumnak, mely három 

területből áll: 

1. szegregált terület 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a szegregációs mutató (legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 35 % feletti és 

a területen élő népesség száma eléri az 50 főt. 

Lajosmizse esetén ez a mutató: 55,3 % 

SZEGREGÁLT 

TERÜLET 

 

Szegregációval 

veszélyeztett 

terület 

Közösségi ház 

ingatlana 
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2. szegregációval veszélyeztett terület 

A szegregációs mutató értéke az érintett területen 30 % feletti és a területen élő 

népesség száma eléri az 50 főt. 

Lajosmizse esetén ez a mutató: 53,4 % 

3. közösségi funkciót biztosító ingatlan (Bajcsy-Zsilinszky u. 49.) és a hozzávezető 

közterület  

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, ami nem lakott. 

 

2.4. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, 

infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása 

 

2.4.1. Demográfiai helyzet 

A Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálás adatait tekintve az akcióterület 

lakónépességének száma 402 fő, Lajosmizse lakosságának a 3,64 %-a. Az itt élők közül a 

 0-14 évesek aránya 25,4 % , vagyis 102 fő 

 15-59 évesek aránya 65,7 %, vagyis 264 fő 

 60 éven felettiek aránya 9,0 %, vagyis 36 fő. 

A település egészéhez viszonyítva az idősek aránya rendkívül alacsony. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül a szegregátumban 79,9 % (211 fő), a településen 15-59 év közötti legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők 12 %-a él a szegregátumban. Rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (15-59 évesek) 64,4 %. 

Lakónépesség változása Lajosmizse területén 1991-2014 év között az alábbiak szerint alakult: 

 

Forrás: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (saját szerkesztés) 
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A fenti diagramból látható, hogy a város lakossága az elmúlt években dinamikusan nőtt. Az 

igényfelmérés során kiderült, hogy az akcióterület tényleges népessége eltér a Központi 

Statisztikai Hivatal adataitól. Ténylegesen magasabb a lakosság létszáma az akcióterületen. 

Továbbá az ott élők többségénél elmondható, hogy a bejelentett lakcím és a tényleges között 

eltérés van. A változásokat nem vezettetik át, mely általában a hivatalos ügyintézések 

alkalmával okoz problémát.Az akcióterületen nem jellemző az elvándorlás, inkább területen 

belül történnek a költözések. Összességében elmondható, hogy az akcióterület népessége 

növekedő tendenciát mutat. 

 

A családi állapot bemutatására az alábbi arány mondható el az önkormányzat tájékoztatása 

alapján. 

Családi állapot Arány az akcióterület lakosságán belül  

Egyedülálló 20 % 

Élettársi kapcsolat 35 % 

Házas 23 % 

Elvált 9 % 

Özvegy 13 % 

 

A fentieket erősíti meg a támogató csoport tagjai által elmondottak, mely szerint az élettársi 

kapcsolat a legjellemzőbb az akcióterületen, ezt követően a hagyományos értékrenddel 

rendelkező házasoknak a legnagyobb az arányuk. A legkevesebb arány az elváltak csoportja, 

mely két részből következik. Az egyik, hogy az élettársi kapcsolat gyakoribb jelenség a 

házassággal szemben, így válás is kevesebb. Másodszor a házasok esetén -a hagyományos 

értékrend szerint -  kevésbé preferált a válás intézménye. A legnagyobb igény a házasságra a 

kiskorúak esetén lép fel, hiszen a házasság megkötésével cselekvőképessé válik, és válás 

esetén sem veszíti el azt. 

A településen átlagosan két gyermeket vállalnak, az akcióterületen jellemzőbb a három 

gyermek, de több helyen 4-5 gyermek is van a családban. Az első gyermek vállalása az 

akcióterületen az átlagostól hamarabb, némely esetben már 16 évesen történik. 

A 2011. évi népszámlási adatok alapján 403 fő vallotta magát romának, akiknek többsége az 

akcióterületen él. 

A település belterületi népsűrűsége 1544 fő/km², az akcióterület népsűrűsége 1914 fő/km². 
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2.4.2. Gazdasági helyzet 

2A  térség  természeti  adottságaiból  adódóan  Lajosmizsén  jellemző  gazdálkodási  

tevékenység  a  szántóföldi  növénytermesztés,  a kertgazdálkodás, a  szőlő- és 

gyümölcstermesztés,  jelen  van az állattenyésztés. A földterület 87,61 %-aművelés alatt áll a  

2014-es földhivatali adatok szerint. Az ipari tevékenységek körében megtalálhatók 

nehézipari-, könnyűipari-, élelmiszer- és építőipari cégek. A településen az elmúlt tíz évben 

az országos trendeknek megfelelően gyorsan nőtt a kereskedelem, a vendéglátás és a 

szolgáltatások szerepe.  Lajosmizse  ilyen  szempontból  mikro-körzetközponti  szerepet  tölt  

be.  Kecskemétet  követően  a  legnagyobb  vállalkozási sűrűség a kistérségben Lajosmizsén 

található. A  működő  vállalkozások  tevékenysége  széleskörű,  a  korábban  meghatározó  

mezőgazdasági  jelleg  csökkent  az  ipari  termelés  és  a szolgáltatások javára. Megtalálható 

a nehézipari-(Gép és Daru Rakodástechnikai Kft.), könnyűipari- (Mizsepack és Folplaszt Kft-

k), élelmiszer-(Magyarvíz, Házisweets Kft, Mizsetáp Kft, Olívia Kft és a Benexfood Kft-k) és 

építőipari cégek (GOMÉP és SZIL-BAU Kft-k). A  kiskereskedelmi  egységek  száma  190,  

melyből  62  vendéglátó-ipari  egység.  A  turizmus  szempontjából  két meghatározó  régi  

vállalkozás működik, a Tanyacsárda, Gerébi Kúria és a pár éves múlttal rendelkező Liza Aqua 

és Conference Hotel, mely egyaránt ismert a hazai és a külföldi látogatók előtt. A  10  

legnagyobb  iparűzési  adót  befizető  vállalkozás iparűzési  adójának  összege  162.257  e  Ft  

(2013.  évi bevallás  alapján).  Ez  az  

adóösszeg az összes iparűzési adó 44%-a, az önkormányzat összes bevételének 9,51%-a,  az 

adókból származó bevételek  38,8%-a. 

 

Az akcióterületen nincs jelentősebb működő vállalkozás. A terület részben, kb. 2/5 arányban 

belterületen és 3/5 arányban külterületen fekszik. A településrendezési tervben 

meghatározottak alapján  az akcióterület övezeti besorolása kertvárosias és falusias 

lakóterület. 

A falusias jellegből adódóan a mezőgazdasági tevékenység a jellemző, melyet zömében 

őstermelőként folytatnak. 

 

 

2.4.3. Társadalmi helyzet 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül az akcióterületen 79,9 %, ami nagyon magas arány a település 25 % arányhoz 

képest.Míg az akcióterületen a település alig 3,6 %-a él, addig a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül a település lakosságának a 12, 6 %-

                                                 

 

 

2 Lajosmizse Város Gazdasági Programja 2015-2020 
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a akcióterületen él. A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában a 

településen 10,2 %, míg az akcióterületen 0,4 %, ami 25-szörös különbség. 

Az akcióterületen található az önkormányzat összes szociális bérlakása, melyet a lakásokról 

és helyiségekről szóló Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete 

határoz meg az alábbiak szerint. 

 

Sorszám Önkormányzati lakás 

címe (6050 

Lajosmizse…) 

Önkormányzati 

lakás kategóriája 

Komfortfokozat Mérete 

(m2) 

Lakók 

száma 

(fő) 

1. Telepi út 35/A. 1. számú 

lakás 

Szociális bérlakás Komfort nélküli 23,3 2 

2. Telepi út 35/A. 2. számú 

lakás 

Szociális bérlakás Komfort nélküli 16,6 1 

3. Telepi út 35/A. 3. számú 

lakás 

Szociális bérlakás Komfort nélküli 31,2 4 

4. Telepi út 35/A. 4. számú 

lakás 

Szociális bérlakás Komfort nélküli 21,1 

7 
5. Telepi út 35/A. 5. számú 

lakás 

Szociális bérlakás Komfort nélküli 30,2 

6. Telepi út 35/A. 6. számú 

lakás 

Szociális bérlakás Komfort nélküli 37,7 6 

 

A szociális bérlakások lakbére:  

- Az egy helyiségből álló lakrész esetében: 1000.- forint/hó.  

- A két helyiségből álló lakrész esetében: 2000.- forint/hó. 

A lakók pályáztatás útján vehetik igénybe a lakásokat, azonban a fizetési hajlandóság 

nagymértékben eltér a kívánatostól, lakbért nem fizetnek. 

 

2.4.4. Munkaerőpiaci, foglalkoztatási helyzet 

Az akcióterületen élő tartós munkanélküliek aránya 2,5-szerese a településen élőkének. A 

munkanélküliségi ráta is ennek megfelelően alakul. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportokban foglalkoztatottak aránya is kétszer akkora az akcióterületen, mint a település 

egész adata. A foglalkoztatottak aránya pedig elmarad -majdnem fele- az akcióterületen élők 

esetén. A fenti mutatók támasztják alá leginkább, hogy a foglalkoztatási helyzet rendkívül 

rossz az akcióterület élők körében. 
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Forrás: KSH (saját szerkesztés) 

 

2.4.5. Jövedelmi helyzet 

Figyelembe véve, hogy az akcióterületen élők a települési lakosságnak csak a 3,6 %-át teszik 

ki, a segélyezési rendszerből magas arányban részesülnek. 

Rendszeres szociális segélyben a település összigénybevétel 66,6 %-át az akcióterületen élők 

veszik igénybe. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál a fenti arány márcsak 14,2 %. 

Lakásfenntartási támogatás esetén az arány 11,4 %, rendszeres szociális segélynél pedig 19 

%. 

A segélyezettek aránya az alábbiak szerint alakul. 

 

Forrás: Lajosmizse Város Önkormányzata (saját szerkesztés) 

 

57,9

43,5

13,4

8,1

33,5

86,3

34,0

20,1

0 20 40 60 80 100

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül

Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi
ráta)

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360
napos munkanélküliek aránya)

akcióterület település
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Önkormányzati segély

Foglalkoztatást helyettesítő…

Lakásfenntartási támogatás

Rendszeres szociális segély

Önkormányzati
segély

Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás

Lakásfenntartási
támogatás

Rendszeres
szociális segély

akcióterület 526 71 43 9

település 789 497 378 47

akcióterület település
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Az alábbi táblázatból kiugróan magasan eltérő arány a rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, mely az akcióterületen 64,4 %, vagyis a lakosság 

2/3-a nem rendelkezik munkajövedelemmel. 

A foglalkoztatott nélküli háztartások arányánál már nem jelenik meg ilyen nagy arány, mely 

az idénymunkának köszönhető. Az akcióterülen élők körében jellemző a napszámos munka  

vállalása, ami szezonális jellege okán nem nyújt folyamatos megélhetési lehetőséget. 

 

Forrás: KSH (saját szerkesztés) 

 

2.4.6. Közbiztonság helyzete 

A 2010 és 2014 év között készült Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről 

szóló beszámolók alapján elmondható, hogy a városban évről évre hasonló számú bűneset 

keletkezik. Lajosmizse város illetékességi területén bűncselekmény elkövetése 2012. évben 

659, 2013. évben 287 és 2014. évben 339 esetben vált ismertté. 2014. évben is a lopások száma 

volt domináns (166 darab). Az alkalmi fém és fa lopások a jellemzőek. Ezek szinte minden 

esetben a külterületi lakatlan, illetve hobby jelleggel használt tanyák sérelmére történtek, mely 

során a lakóépületekben, a tanya udvarán található fém tárgyakat, használati eszközöket, 

kerítéselemeket tulajdonítottak el az elkövetők.  

A regisztrált bűncselekmények 1000 főre jutó bontásban Lajosmizse vonatkozásában a 2014. 

évben 30.30 Ez összehasonlítva a környező települések 1000 főre eső bűncselekmény 

számával közepesnek számít. Őrkény 41.77, Dabas 20.53, Nagykőrös 29.10, Kunszentmiklós 

27.07. Kecskemét 37.09 

Az akcióterületre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre. 
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2.4.7. Lakáshelyzet 

Az akcióterületen a Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálási adatai alapján 128 

db lakás van, a településen 4813 db. Átlagosan egy lakásban az akcióterületen 3,1 fő lakik, a 

településen 2.2 fő. 

Az akcióterületen rendkívül magas az egyszobás lakások arány a lakott lakásokon belül, a 

komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül továbbá az 

alacsony komfort fokozatú lakások aránya. Ezek a mutatók mind alátámasztják, hogy az 

akcióterületen a lakosság mélyszegénységben él. 

 

Forrás: KSH (saját szerkesztés) 

Összességében elmondható, hogy a szegregátum lakásállománya leromlott állapotú, a 

környezet sem vonzó. Ennek köszönhető, hogy ezen a városrészen a legalacsonyabb az 

ingatlan ár, mely tovább gyűrűzi a terület szlömösödését, hiszen az alacsony jövedelemmel 

rendelkezők ezen a részen képesek csak ingatlant vásárolni.  

Az ingatlanok magánkézben vannak, azonban jellemző az egymást közötti adás-vétel, amit 

hivatalosan nem jegyeztettnek be a földhivatali nyilvántartásba. Így sokszor előfordul, hogy 

nem a tényleges tulajdonos lakja az adott ingatlant hanem más. Az önkormányzati tulajdonban 

lévő hat darab szociális bérlakás egyike másika is „cserélt már gazdát” az ott lakók elmondása 

szerint. Egymás között ún. zsebpapíron megállapodnak az ingatlan adás-vételéről. 

 

2.4.8. Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények jelenléte 

Az akcióterületen nincs közintézmény, a korábban említettek szerint kizárólag lakófunkció 

található meg. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az akcióterületen létesüljön egy közösségi 

ház. A célcsoport részéről többször felmerült az igény erre vonatkozóan. A  TOP-4.3.1-15 

kódszámú, Leromlott városi területek rehabilitációja című pályázati konstrukció keretében 

Lajosmizse Város Önkormányzata a Bajcsy-Zsilinszky u. 49. szám alatti önkormányzati 

20,1
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belül

akcióterület település
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tulajdonban lévő ingatlant kívánja felújítani éa közösségi céllal a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részére használatra átadni. A tapasztalatok szerint a célcsoport szívesebben 

venne részt előadásokon, képzéseken, fórumokon ha a lakóhelyéhez közelebb lévő 

intézményben kerülnének azok megtartásra. Ennek okán a jelenlegi ún. soft pályázat és az 

infrastruktúrális pályázat teljes mértékű összehangolása szükséges a sikeres megvalósítás 

érdekében. Az épület felújítását követően, az akcióterületen többségében romák által lakott 

részen biztosítva lenne számukra egy közösségi tér. Ugyanakkor az integráció érdekében 

bizonyos program a település más területén kerül megtartásra (pl: Egészségnap a település 

Egészségházában). 

Az akcióterületen lévő hat darab önkormányzati szociális bérlakás teljes körű felújítása 

szükséges, környezetrendezéssel együtt. 

Fontos megemlíteni az infrastruktúra részleges hiányát a területen, ami vonatkozik a vezetékes 

ivóvízhálózatra, szennyvízhálózatra, gázellátásra és a közvilágításra egyaránt. A 

közszolgáltatók a hálózatfejlesztések alkalmával ezt a területet nem preferálták, hiszen a 

célcsoport egyes tagjai a meglévő közszolgáltatásokat sem veszik igénybe vagy ha igénybe is 

veszik akkor magas díjhátralékot keletkeztetnek. 

A kötelező közszolgáltatások közé tartozik a rendszeres hulladékelszállítás igénybevétele is, 

ami biztosított a terüelten, de a lakók a  közszolgáltatótól nem vásárolták meg a hulladékgyűjtő 

edényzetet. Ennek eredményeként az akcióterület rendkívül szemetes. Többen a hulladékot 

elássák telken belül.  

 

2.4.9. Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró meglévő közlekedési hálózat 

helyzete 

Az akcióterület kiterjed belterületre és külterületre egyaránt. Az akcióterület külterületi részen 

nincs szilárd burkolat, ami nem helyi sajátosság. A belterületi részen is kevés a megfelelő 

minőségű szilárd burkolat, bizonyos útszakaszok föld utak az akcióterületen. 

Az akcióterület könnyen elérhető a településszerkezetéből (sakktáblás alaprajz) adódóan. 

Közlekedés szabályozás nem indokolt. Az utak szélessége megfelelő a kétirányú forgalom 

lebonyolítására a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően. Parkolóhellyel kapcsolatos gondok nem 

léptek fel, tekintve, hogy a szegregátum nem városközponti területen, hanem kertvárosi és 

falusias övezeti besorolású területen helyezkedik el. 
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2.4.10. Civil szervezetek jelenléte, munkája 

A településen összesen 53 db civilszervezet működik, különböző tevékenységgel és 

aktivitással az alábbiak szerint.  

Településfejlesztés, közcélú 

tevékenységek  

 Lajosmizséért Közalapítvány  

Kultúra, művészet, 

hagyomány  

Életfa Hagyományőrző Egyesület  

Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület  

Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület  

Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány  

Pusztatemplom Alapítvány 

Táltos Birtok Alapítvány  

Nevelés-oktatás, szabadidő  CSIRI Ifjúsági és Szabadidős Egyesület 

Gyermekekért Plusz Alapítvány  

Lajosmizsei Babaház Alapítvány  

Micimackó Kuckója Oktatási Alapítvány  

Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért 

Alapítvány 

Családsegítés, ifjúság  Család a Családokért Lajosmizse Alapítvány  

Együtt a Fiatalokért Alapítvány 

Szociális  Kéznyújtás Alapítvány  

ŐSZIKÉK Nyugdíjas Klub Egyesület  

Törődés-Lajosmizse Alapítvány  

Egészségügy  Coronaria Alapítvány  

Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány 

Sport  Almavirág Horgász Egyesület  

Aranyhomok Vadásztársaság 

Bács-Kiskun Megyei Vadászok Vadászíjász Egyesülete  

Buffalo Bill Western Lovas Egyesület  

Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület  

Fonte Paradiso Kispályás Labdarúgó Egyesület  

Lajosmizse N-18. Postagalamb Sportegyesület  

Lajosmizse Női Kézilabda Klub  

Lajosmizsei Asztalitenisz Club  

Lajosmizsei Lovas Club 

Lajosmizsei Sakk Kör  

Lajosmizsei Sport Club 

Lajosmizsei Utánpótlásnevelő Kézilabda Club  

Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club  

Mizse Kézilabda Club  

Mizsei Lovastanya Sport Egyesület  
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Mizse-Véd Thai Box Sportegyesület 

Közbiztonság  Lajosmizsei Polgárőr Egyesület  

Városi Tűzoltó Egyesület Lajosmizse 

Gazdasági  Lajosmizsei Gazdakör  

Lajosmizsei Iparosok és Kereskedők Egyesülete  

Lajosmizsei Kereskedők- és Vendéglátósok Egyesülete 

Magyar Meggytermelők Szövetsége  

Kisebbségi  Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület  

 

Legfontosabb civilszervezet jelen projekt tekintetében a Romano Chachipe Lajosmizse 

Egyesület, melynek a vezetője egyben a Lajosmizsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

vezetője. Az egyesület 2010 óta működik. Vezetője a támogató csoport tagja aki aktívan részt 

vett a projekt tervezés során, azzal, hogy az akcióterületen lévő összes háztartást megkereste 

és felmérte a képzésre vonatkozó igényt. Továbbá a sport tevékenységgel foglalkozó 

civilszervezetek működése  jelentős még az akcióterületen első sorban gyermekek a 

célcsoportok. 

 

2.4.11. Társadalmi integráció 

Az akcióterületen intézményi együttműködés a Lajosmizse Város Önkormányzata és a 

Lajosmizsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kiemelkedő, amit bizonyít jelen 

projektötlet összeállításában történő sikeres feladatmegosztás is. A  társadalmi integráció 

érdekében korábban Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Önkormányzata 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye a TÁMOP-5.2.5-08/1 kódszámú 

pályázat keretében több éves szakmai programot valósított meg részben az akcióterületen élő 

emberek megsegítésére. A projekt céljai között szerepelt a hátrányokkal küzdő gyermekek és 

családjaik integrációs esélyeinek növelése.  

Ennek érdekében négyféle szakmai programot valósítottak meg: 

-pszichodráma 

-alkotóműhely 

-konfliktuskezelési tréning 

-szülői kommunikációs tréning 

Továbbá Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkája is elsődlegesen a célcsoport 

támogatására irányul, hiszen klienseik döntő többsége a szegregált terüelten élők közül kerül 

ki. 
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3. IGÉNYFELMÉRÉS 

 

Az igényfelmérés három lépésben történt az alábbi módokon: 

1. szakértők javaslatainak összegyűjtése-támogatói csoport létrehozása 

2. kérdőíves felmérés 

3. egyéni képzési igényfelmérés személyes megkereséssel.  

Először az önkormányzat kezdeményezésére az ún. támogatói csoport előfutára megalakult 

2016. március 16-án, ahol a felek kerekasztal beszélgetés keretében megtették javaslataikat a 

tervezett projekt tartalmával kapcsolatban. A támogatói csoportban az önkormányzat mellett 

részt vett a roma önkormányzat elnöke, a rendőrség, a polgárőrség képviselői, valamint az 

intézményvezetők. Lajosmizse Város Önkormányzata korábban a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program keretében, a TÁMOP-5.2.5-08/1 kódszámú pályázaton sikeres vett részt. 

Ennek eredményeként 113 gyermek és 40 szülő vett részt a szemléletmódot változtató 

programban. A pályázat megvalósításakor szerzett tapasztalatok alapján került összeállításra 

a javaslatcsomag. 

Másodszor a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével kérdőíves igényfelmérés 

készült 150 fő bevonásával a célcsoportban 2016. február 29 - 2016. március 25 között.  

A kérdőíves felmérés eredményei az alábbiak: 

1. A válaszadók közül 82 fő nő, 68 fő pedig férfi. 

2. Életkor az alábbiak szerint alakult: 

 

A diagramból látszódik, hogy a válaszadók többsége (68%), vagyis 102 fő 19-50 év közötti. 

A szegregátumban az idősek aránya alacsony, a kérdőív kitöltők között is csak 2 fő szerepel a 

66 év feletti korosztályban. 

 

 

8

5
4

4
8

3
8

2

1 8  É V  A L A T T I 1 9 - 3 5  É V  
K Ö Z Ö T T I

3 6 - 5 0  É V  
K Ö Z Ö T T I

5 1 - 6 5  É V  
K Ö Z Ö T T I

6 6  É V  F E L E T T I



Lajosmizse TOP-5.2.1-15 Projekt-előkészítő tanulmány 

Lajosmizse 23 

3. A válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége 

 

 

A válaszadók több, mint egyharmada az általános iskola 8. osztályát sem végezte el, majdnem 

felének pedig kizárólag csak általános iskolai végzettség van. A kérdőíves felmérést követően 

vált világossá a képzések fontossága, látva a legnagyobb iskolai végzettségre vonatkozó 

válaszokat. Szakképesítéssel, érettségivel vagy felsőfokú végzettséggel csupán a válaszadók 

15%-a rendelkezik. 

4. Munkaerőpiaci státuszt tekintve elmondható, hogy rendkívül alacsony a 

foglalkoztatott személy, a válaszadók alig 18 %-a rendelkezik állandó munkahellyel. A 

kérdőívet összesen 8 fő 18 év alatti töltötte ki, a tanulók között pedig 9 fő szerepel, így biztosan 

elmondható, hogy felnőtt tanuló is található a csoportban.Magasnak mondható az inaktívak 

száma azok, akik legalább egy éve munkanélküliek, továbbá magas az egyéb okból inaktívak 

száma is. A két csoportba a válaszadók 62 %-a tartozik. 

Aktívnak vallotta magát a válaszadók 30 %-a, inaktívnak 69 %-a. 

 

5
9

6
9

1
7

3 2

A Z  Á L T A L Á N O S  
I S K O L A  8 .  

O S Z T Á L Y Á T  
S E M  V É G E Z T E M  

E L .  

Á L T A L Á N O S  
I S K O L A  8 .  

É V F O L Y A M .  

K Ö Z É P F O K Ú  
I S K O L A  

É R E T T S É G I  
N É L K Ü L ,  
S Z A K M A I  

O K L E V É L L E L .  

É R E T T S É G I E G Y E T E M ,  
F Ő I S K O L A  S T B .  

O K L E V É L L E L  

28

18

46

9

48

1

0

10

20

30

40

50

60

 Aktív, állandó
munkahellyel
rendelkezik

Aktív,
kevesebb mint

egy éve
álláskereső

Inaktív,
legalább 1 éve
munkanélküli

 Inaktív,
tanuló

Egyéb okból
inaktív

(nyugdíjas,
GYES/GYED

stb.)

Nem válaszolt



Lajosmizse TOP-5.2.1-15 Projekt-előkészítő tanulmány 

Lajosmizse 24 

5. Életszínvonal és jövedelmi helyzettel kapcsolatos válaszok az alábbiak szerint 

alakultak: 

a) a közvetlen lakókörnyezethez viszonyítva 

 

 

b) a város teljes lakosságához viszonyítva 

 

A válaszadók a saját életszínvonalukat és jövedelmi helyzetüket a szűkebb környezetükre 

nézve összességében jobbnak ítélték meg, mint a város teljes lakosságához viszonyítva. 

Mindkét tekintetben az „inkább rossz” és az „átlagos” minősítések domináltak. 

 

6. Nemzetiségi alapú, negatív megkülönböztetésre irányuló magatartással kapcsolatban 

a válaszadók 47 %-a nyilatkozta, hogy többször elszenvedője vagy szemtanúja volt annnak, 

22 % egy alkalommal volt részese ilyen esetnek és a válaszadók 31%-a nyilatkozta, hogy 

13%

29%

50%

7%

1%
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sosem volt sem alanya sem szemtanúja nemzetiségi alapú, negatív megkülönböztetésre 

irányuló magatartásnak. 

 

7. Arra a kérdésre, hogy az ingyenes közszolgáltatáshoz (hivatali ügyintézés, 

egészségügyi ellátás, oktatás, stb.) való hozzáférés okoz-e nehézséget az alábbi válaszok 

születtek: 

Nem, soha 84 fő 

 

Igen, jellemzően a lakóhelyemtől való 

nagy távolság miatt 

15 fő 

Igen, jellemzően kommunikációs 

problémák miatt (pl. nehezen érthető 

hivatali nyelvezet) 

36 fő 

Igen, egyéb okból (összesen 15 fő) 
nem indokolta 12 fő 

nem értem 1 fő 

betegség miatt 1 fő 

előítélet miatt 1 fő 

 

A válaszadók több, mint fele nyilatkozta, hogy nem okoz nehézséget az ingyenes 

közszolgáltatás elérése, ugyanakkor 24 % jelezte, hogy kommunikációs problémák 

miatt ( pl. nehezen érthető hivatali nyelvezet) merült fel nehézség. 

8. Program javaslatokra több választ is meglehetett jelölni, mely hozzájárul a kérdezettek 

életlehetőségeinek javulásához. A legtöbben a „ munkanélküliek munkához jutását 

segítő képzéseket” jelölték meg, továbbá sokan javasolták a „közösségfejlesztést, 

társadalmi beilleszkedést célzó programokat”. A legkevesebben a „közösségi kert” 

programra szavaztak. 
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Harmadrész a Lajosmizsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével mintegy 

144 fő került megkeresésre akik adatot szolgáltattak az alábbiakra: 

 Név 

 Kor 

 Lakcím 

 Az általános iskola 8. osztályából hiányzó osztályok 

 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezik és tervezi/vállalja a képzést az általa 

választott szakmában 

 8. általános iskolai végzettséggel és szakmával rendelkezik továbbá tervezi/ vállalja a 

képzést az általa választott szakmában 

Az igényfelmérést az érintettek aláírásukkal látták el. 

A képzésre vonatkozó felmérés 2016. március 18- 2016. április 8. között történt, három fő 

bevonásával. 
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Válaszadók életkori megoszlása (a felmérés az aktív korúakra vonatkozott) 

 

 

Az alábbi táblázat mutatja be, hogy a válaszadók közül hány fő esetén hiányzik az általános 

iskola valamely osztálya.  

 

Hiányoznak a 

következő 

osztályok 

4-5-6-7-8. 5-6-7-8. 6-7-8. 7-8. 8. 

16-22 év közötti 0 0 0 6 6 

23-35 év közötti 0 0 8 7 5 

36- 50 év közötti 0 0 1 7 0 

51 év felett 2 3 4 1 0 

 

Általános iskolai 8. osztállyal és szakmával rendelkező személy három fő volt, aki vállalna 

további képzést. Ők az alábbi szakmákat jelölték meg targoncavezető, nehézgépkezelő, bolti 

eladó. Mindhárman jelenleg inaktívak. 

Azok a személyek akik általános iskolai 8. osztállyal rendelkeznek, de nincs szakmájuk a 

következő képzést jelölték meg, amit szívesen elvégeznének. 

 

mezőgazdasági képzés, 
gazdaképzés 

37 

targoncavezető 17 

hegesztő 12 

Bolti eladó 8 

16-22 év közötti 23-35 év közötti 36-50 év közötti 51 év felett
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kőműves 3 

baromfi feldolgozó 3 

pincér 3 

szakács 3 

fémmegmunkáló 2 

varró 2 

számítógépkezelő 1 

szerszámkészítő 1 

nehézgépkelő 1 

takarító 1 

szobafestő 1 

 

A legtöbben a mezőgazdasági-gazdaképző, targoncavezető, hegesztő képzést jelölték meg, ez 

összhangban van a térségben leginkább jellemző munkaerőigénnyel. 
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4. CÉLOK BEAVATKOZÁSOK KIJELÖLÉSE 

 

4.1. Célok meghatározása 

A helyzetelemzés és igényfelmérés eredményeként az alábbi célok kerültek meghatározásra: 

Átfogó cél és specifikus célok 

Átfogó cél: 

A helyi sajátosságok figyelembevételével az akcióterületen mélyszegénységben élők 

társadalmi integrációja, a marginalizált közösség3 csökkentése  

Specifikus célok: 

Az alacsony iskolázottságú célcsoport képzésének és foglalkoztatásának elősegítése 

Hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása 

Egészségséges életmód elősegítése 

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

Bűnmegelőzéssel kapcsolatos szemlélet javítása 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

3 Marginalizált közösségek: marginalizált közösségek alatt azokat a térben elkülönülten és 

koncentráltan, egy tömbben élő hátrányos helyzetű személyeket értjük, akik többszörösen ki 

vannak kitéve a társadalmi kirekesztődés mechanizmusának. A kirekesztődésük érvényesül a 

lakóhelyi elkülönülésben, a lakóhelynek az átlagosnál lényegesen rosszabb infrastrukturális és 

környezeti adottságaiban, a munkaerőpiacról való szisztematikus kiszorulásban, a minőségi 

közszolgáltatásokhoz (oktatás, szociális ellátások, egészségügy, foglalkoztatás, közlekedés) 

és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés akadályoztatottságában, a társadalmi kapcsolataik 

beszűkülésében. Forrás: Útmutató A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok c. felhívás Közösségi Beavatkozási Terv készítéséhez 
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4.2. Tervezett beavatkozások bemutatása  

 Az alábbi  tíz-féle tevékenység került tervezésre a projekt keretében. 

1. Tevékenység neve Alkotóműhely

  

Tevékenység gazdájának megnevezése Konzorciumi partner 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Felhívás 3.1.1.A) a) alpontja szerinti 

tevékenység: Együttműködés a közösségi és 

egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek 

megteremtése céljából, közösségfejlesztést célzó 

program 

Tevékenység célja A személyiség érésének, fejlesztésének és a 

szociális beilleszkedésnek elősegítése 

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élő fiatalok 

Tevékenység szakmai leírása  Alkotóműhely feladata a célcsoport 

identitásának erősítése, a helyi roma lakosság 

történetének kutatása korhű dokumentumok, 

fotók, eszközök, viseletek… megismerével, az 

összegyűjtött anyagból kiállítás szervezése.  

Feladata továbbá a célcsoport hagyományainak, 

kulturális szokásainak, ünnepeinek 

felelevenítése, továbbá hangsúly helyezése az 

egyéni érdeklődésre (pl: zene, tánc, sport) és a 

készségek, önkifejezési módok tárházának 

növelésére (rajzolás, festés, kézművesség). Egy-

egy témakör köré kézműves foglalkozásokat 

tervezünk a kézügyesség és kreativitás 

fejlesztésére. Az elkészült alkotásokat a 

gyermekek hazavihetik, addig pedig az 

Alkotóműhelyt díszítik. Az alkotásokból 

kiállítást szervezünk, ahová a résztvevők 

családját, hozzátartozóit, barátait, pedagógusait 

hívjuk meg. Programunkkal a családokon belül 

fejleszteni kívánjuk a pozitív visszajelzések 

eszközeit, módjait, hogy a szülőknek alkalmuk 

legyen látni gyermekük különböző munkáit, 

alkotásait és részesülhessenek a tágabb 

közösség elismerésében, ezáltal ők is 

megtanulják gyermekeiket bíztatni, 

méltányolni. Törekszünk a csoporton belüli és 

kívüli gyerekek kapcsolatának gazdagítására.  
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A csoport működése során foglalkozik a 

konfliktuskezeléssel trénerek, cooterapeuták 

közreműködésével. Gyakoroljuk az árnyaltabb 

önkifejezést, egymás meghallgatását, bíztatását. 

A játékokban a csoport készségei szerint 

versengő és visszafogott agressziót igénylő 

játékokat válogatunk, annyit, hogy az a csoport 

és vezetői számára kezelhetőek maradjanak és a 

felmerült szabályok, ütközések, törekvések 

megbeszélhetőek legyenek.  

 

A pozitív minták és viselkedési módok 

elsajátítását kortárs csoportok bevonása 

támogatja.  

 

A pályaválasztást szakmák bemutatói és 

üzemlátogatások segítik. 

 

Segítséget nyújt a tanulási nehézségekkel kúzdő 

gyermekek számára az iskolai felkészülásben, 

házi feladatok elkészítésében. 

 

A csoportos foglalkozásoka 2 tanéven át 

tervezzük, amelyek illeszkednek a tanév 

rendjéhez, 10-10 hónapon át, általában heti 1 

alkalommal, alkalmanként 2 órás 

foglalkozásokat tartva. 

  

A programok  4 fő témakör köré szerveződnek: 

 

1. Helytörténet. A helyi roma lakossággal 

összefüggő társadalmi, gazdasági, 

kulturális…témakörök kutatása, korhű 

dokumentumok, fotók gyűjtése, amelyből  

kiviláglik történetük, történelmük. A kutatási 

anyagból kiállítás rendezése. 

2.  Roma kultúra: feladata a célcsoport 

hagyományainak, viseletének, kulturális 

szokásainak, ünnepeinek felelevenítése, vagy új 

szokások teremtése. Továbbá hangsúly 

helyezése az egyéni érdeklődésre pl: zene, tánc, 

ének…tanulásra, a tehetség mentorálására, az 

egyéni ösztönzésre, motiválásra. Az 

elsajátított/megszerzett tudás vagy produkció 

bemutatása a család és a tágabb közösség 

számára. 

 

3. Szakmák, mesterségek, művészet. Feladata: 

a régi, hagyományos és új szakmák 

megismerése, 
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pályaválasztást segítő cég-és 

intézménylátogatások. 

 

 Önkifejezési módok gyarapítása a kézművesség 

és a művészetek segítségével (rajzolás,festés, 

agyagozás, kézi munkák, egyéni alkotás öröme). 

Az elkészült művekből kiállítás rendezése. 

 

4. Szociális beilleszkedést segítő tréningek. 

Hogyan viselkedjünk utcán, közösségben? 

Veszteség nélküli konfliktus kezelések. Deviáns 

magatartások és elhárítási stratégiák. Egyéni 

célok, jövőkép. Mintaadó, kortárscsoport 

bevonása. 

- a programunkat 1 fő, a téma szerinti 

trénerrel/foglalkoztató szakemberrel, 1 fő 

pedagógussal (tanulási nehézségekkel küszködő 

gyermekek számára segítség nyújtása) és 1 fő 

technikai (helyiség biztosítása, takarítás, fűtés, 

szórólapok, plakátok elhelyezése, lakosság 

értesítése, kézbesítési,  értesítési…) feladatokat 

ellátóval valósítjuk meg. Utóbbit a szegregált 

területről, az ottani lakosság által is elfogadott 

személyek közül kívánunk bevonni. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége  2019. június 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

3.657.600.- 

 

2. Tevékenység neve Sport- és szabadidő tábor 

Tevékenység gazdájának megnevezése Konzorciumi partner 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Felhívás 3.1.1.A) b) alpontja szerinti 

tevékenység: Együttműködés a közösségi és 

egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek 

megteremtése céljából, az érintett lakosság 

bevonását, a beilleszkedést segítő programok, 

akciók 

Tevékenység célja  A személyiség érésének, fejlesztésének és a 

szociális beilleszkedésnek elősegítése 
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Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élő fiatalok 

Tevékenység szakmai leírása  A tábor 5-5 napos intervallumban, 2 turnusban, 

legfeljebb 20-20 fős csoportonként, reggel 8 

órától 16 óráig tart. Délelőttönként 

sportfoglalkozásokat tervezünk pedagógus, 

edző képesítéssel rendelkező szakember 

közreműködésével, aki egyúttal ellátja a 

táborvezető feladatait is. Délután kerékpározás, 

kirándulás, fürdés és más szabadidős 

tevékenységek, 3 fő kísérő, 

programszervező/szociális munkás jelenlétével. 

Az étkezésekre reggelit, ebédet, uzsonnát 

biztosítunk, bőséges folyadék pótlással. A tábor 

a településen belül kerül megrendezésre így 

szállásköltséggel és utazási költséggel nem 

számolunk, az érintettek hazajárnak nap végén. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. június 

Megvalósítás tervezett vége  2019. június 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

2.742.000.- 

 

3. Tevékenység neve SZET Szülői Eredményességi Tréning 

Tevékenység gazdájának megnevezése Konzorciumi partner 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Felhívás 3.1.1.A) b) alpontja szerinti 

tevékenység: Együttműködés a közösségi és 

egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek 

megteremtése céljából, az érintett lakosság 

bevonását, a beilleszkedést segítő programok, 

akciók 

Tevékenység célja  A szülő-gyermek közötti kapcsolat minőségi 

megerősítése 

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élő szülők  
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Tevékenység szakmai leírása  A képzés Gordon tréning módszerekkel 

dolgozik, amely a résztvevők aktív tanulására 

épül. Négy elemből áll: 

I. A szerkezet – tréneri magyarázatok 

(rövid elméletek) 

II. Aktív részvétel – páros, ill. kiscsoportos 

beszélgetések, szituáció-feldolgozások, 

kulcsélmények keresése, munkafüzeti feladatok. 

III. A folyamat – csoportviták, kétszemélyes 

beszélgetések, friss tapasztalatok a tanultak 

kapcsán. 

IV. Alkalmazás – egyéni és csoportmunka a 

tanult készségek begyakorlására; akciótervek 

készítése, otthoni gyakorlás. 

 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége  2019. június 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

2.308.000.- 

 

4. Tevékenység neve Folyamatos szociális munka megteremtése 

Tevékenység gazdájának megnevezése konzorciumi partner 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Felhívás 3.1.1.B) a)-d) alpontjai szerinti 

tevékenység: Folyamatos szociális munka 

megteremtése 

Tevékenység célja  Folyamatos támogatói oldal megteremtése  

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élők 

Tevékenység szakmai leírása  A tevékenység keretében összesen nyolc fő 

(melyből egy fő a szakmai vezető és további egy 

fő az asszisztensi feladatok ellátására) szociális 

munkás kerül bevonásra.Ezzel megvalósul a 

projekt szakmai vezetésének 

biztosítása.Továbbá a projektben résztvevő 

szociális munkát végzők és más szakmai 

közreműködők (egészségügyi 
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szakalkalmazottak és a pszicho-dráma) kötelező 

szupervíziója is megvalósul. A szupervízió  

elősegíti az intervenciós lehetőségek 

tudatosítását és támogatja a kapcsolatok, 

munkaköri rendszerek hatékony 

együttműködését. Segít leküzdeni a 

hivatásgyakorlás útjában álló akadályokat a 

résztvevők aktív közreműködésével. Ehhez 

felhasználja a lélektan, lelki gondozás, 

kommunikáció, szervezetfejlesztés elméleti és 

gyakorlati tapasztalatait. Személyiségfejlesztő 

módszer. A konkrét esetek feldolgozása fejleszti 

a reflexiós képességeket. A szociális munkások 

feladata továbbá az egyéni fejlesztési terv 

előkészítése, melynek összhangban kell lennie 

az infrastruktúrális fejlesztéssel. Figyelembe 

véve az önkormányzati bérlakások felújításakor 

a gyermekek iskolai tevékenységét. A 

projektmegvalósítás teljes időtartamára 

tervezett a folyamatos szociális munka. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

kötelező elem a projekt sikeres megvalósítása 

érdekében 

Megvalósítás tervezett kezdete 2016. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége  2019. szeptember 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

15.336.000.- 

 

5. Tevékenység neve Képzések a foglalkoztatás elősegítésére 

Tevékenység gazdájának megnevezése konzorciumi partner 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Felhívás 3.1.1.C) a) alpontja szerinti 

tevékenység: Törekvés a foglalkoztatás 

elősegítésére: munkaerő-piaci beilleszkedést 

segítő programok, önálló jövedelemszerzésre 

való képesség kialakítása, fejlesztése 

Tevékenység célja  Önálló jövedelemszerzésre való képesség 

kialakítása, fejlesztése 
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Tevékenység célcsoportja akcióterületen élő aktívkorú kényszeres 

munkanélküliek 

Tevékenység szakmai leírása  Akik nem rendelkeznek az általános iskola 7-

8.osztályával, számukra, egyéni fejlesztési terv 

függvényében, indítunk képzést a 8 általános 

iskolai képzettség megszerzése céljából. Cél, a 

bevont személyek közül minimum 30 fő 

szerezze is meg a végzettséget. A megszerzett 

képzettségekre alapozva, a szociális munkások 

tevékenységébe beépülő mentorálás 

segítségével egyénenként, az egyéni fejlesztési 

tervbe is beillesztve képzési programokba (pl: 

építő- és anyagmozgatógép- kezelő, 

agrárkamarai képzések min. 10-10 fő és más, a 

térségben lévő oktatási intézmények ingyenes 

képzési programjaiba egyéni kompetencia, 

készség, érdeklődési kör figyelembevételével) 

juttatjuk a csoport résztvevőjét és a képzésre 

képes/affinitással rendelkező lakosságot. Majd 

ugyancsak a mentori és szociális munka 

módszereivel, eszközeivel, segítjük az 

állásinterjúkra felkészülését, munkába állását. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége  2019. június 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

7.390.000.- 

 

6. Tevékenység neve Pszichodráma

  

Tevékenység gazdájának megnevezése konzorciumi partner 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Felhívás 3.1.1.D) b) alpontja szerinti 

tevékenység: Törekvés a kora-gyermekkori, 

gyermekkori és formális oktatáson kívüli 

fejlesztésre és oktatás fejlesztésére: a gyermekek 
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iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási 

és készségfejlesztési programok 

Tevékenység célja  gyermekek fejlesztése a szociális beilleszkedés 

érdekében 

Tevékenység célcsoportja akcióterületen élő 8-10 évesek 

Tevékenység szakmai leírása  A gyermekpszichodráma olyan módszer, amely 

a gyermek spontaneitását, kreativitását 

támogatva a szabad játékban egy szimbolikus 

teret biztosít a gyermek számára, ahol egyéni 

érzéseit, tehetségét, értékeit segít kibontakozni 

és megerősíteni. A módszer alapvetően a 

gyermeki játék varázslatos öngyógyító erejét 

használja fel. A gyermek a játékban megjeleníti, 

„kijátssza” azokat az érzéseit, problémáit, 

amelyek számára lelki feszültséget okoznak. Itt 

nincs rossz teljesítmény, nincs rossz megoldás. 

A gyermek megtalálja a játékban a saját 

megoldását, amelyet majd a mindennapi életben 

is használni tud. Élményt élménnyel gyógyít, a 

gyerekek katarzist élnek meg. 4-8 közel azonos 

életkorú gyermek játszik együtt általában 2 

vezetővel, heti rendszerességgel 50-90 percben. 

A csoportfoglalkozások egy bevezető fázissal 

kezdődnek: különböző gyakorlatok, pl. bizalom 

játékok, rajzolás, festés – minden csoport 

kialakítja a saját rítusát. Ezután következik a 

közös mesealkotás. A gyerekek maguk 

választanak szerepeket, azt játsszanak, és úgy 

játsszanak, amit és ahogyan szeretnének. A 

játékban a gyerekek közös cselekvésfolyamatot 

alakítanak ki, amely során szerepeiket 

összehangolják. Ez csak kreatív 

együttműködésben valósulhat meg. Ezért a 

pszichodramatikus játék a szociális érési 

folyamatot is elősegíti. A gyerekek a közös 

élményben megélik a szociális együvé tartozás, 

az alkalmazkodás, kölcsönösség érzését. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

igényfelmérés alapján 
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Megvalósítás tervezett kezdete 2017.szeptember 

Megvalósítás tervezett vége  2019. június 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

1.892.000.- 

 

7. Tevékenység neve FET Fiatalok eredményességi tréningje 

Tevékenység gazdájának megnevezése konzorciumi partner 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Felhívás 3.1.1.D) b) alpontja szerinti 

tevékenység: Törekvés a kora-gyermekkori, 

gyermekkori és formális oktatáson kívüli 

fejlesztésre és oktatás fejlesztésére: a gyermekek 

iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási 

és készségfejlesztési programok 

Tevékenység célja  A hátrányos szociális és kulturális helyzetű 

gyermekek lemorzsolódásának 

megakadályozása, a fiatalok integrációs 

esélyeinek növelése 

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élő 11-12 évesek, 5-

6.osztályosok 

Akcióterületen élő 13-14 évesek, 7-8. 

osztályosok 

Akcióterületen élő 15-18 évesek, 

középiskolások 

Tevékenység szakmai leírása  A tréning a gyermekek és fiatalok aktív 

közreműködésére épül, ennek alapja a bizalom 

teli, oldott légkör megteremtése A rövid 

instruktori magyarázatokat helyzetgyakorlatok 

követik, szerepjátékokkal, és a kapcsolati 

készségek élő modellálásával. Az egyes 

foglalkozásokon a gyermekek és fiatalok 

kiscsoportos (3-4 fő) és páros munkát is 

végeznek, hogy begyakorolják a megtanult 

készségeket. A tréningen tanultakat munkafüzet 

segíti tömör, szemléletes feladatokkal. Nehéz, 

gyakran előforduló konfliktus helyzeteket film 

részletek bemutatásával, és közös 
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megbeszéléssel dolgozunk fel. Fontos és 

lényeges a tréningen használt egyszerű és 

szemléletes nyelvezet használata, mellyel 

elkerüljük a tannyelvi diszkriminációt. A 

szegényes szókincsű, nyelvi fejlődésben 

elmaradott gyermekeket jól segíti a trénerek 

gyógypedagógiai végzettsége is. Egy-egy 

csoport létszáma 15 fő. Egy-egy tréning 

megvalósítása 8 alkalommal történik. A 

foglalkozásokat iskolai idő után, hetente 

egyszer, lehetőleg azonos napon, azonos időben 

tervezzük. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége  2019. június 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

1.872.000.- 

 

8. Tevékenység neve Egészségügyi programok 

Tevékenység gazdájának megnevezése konzorciumi partner 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Felhívás 3.1.1.E) a), b) alpontjai szerinti 

tevékenység: Törekvés az egészség 

fejlesztésére: egészségügyi programok, 

hozzáférés biztosítása a preventív jellegű 

szolgáltatásokhoz 

Tevékenység célja  Egészségügyi feltételek javítása 

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élők 

Tevékenység szakmai leírása  Egészségügyi Hét szervezése, melynek bázisát 

az egészségügyi szűrések, vizsgálatok, 

állapotfelmérések adják.  Az egyes szűréseket 

előzetes bejelentkeztetéssel végeznék, 

elsősorban a lajosmizsei Egészségházban 

működő egészségügyi szolgáltatók, 

térítésmentesen. A női egészségvédelemben 

hangsúlyt kapna a nőgyógyászati rákszűrés és a 
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mammográfiai mellrákszűrés. A férfiaknak 

szóló szűréseknél a psa és a hozzá kapcsolódó 

urológiai rákszűrés érdemel kiemelt figyelmet. 

Mindenkinél fontos – többek között – a 

tüdőszűrés, a fogászati, szemészeti, 

bőrgyógyászati rákszűrés. Az Egészségponton 

vérnyomás-, koleszterin-, vércukor-, magasság-

, testsúlymérés és testtömeg index számítás 

történik. A gyermekeknek szóló szűrések az 

egyes korcsoportok szerint alakulnak. A terhes-

gondozásban kiemelt figyelmet fordítunk a 

kismamák egészséges életvitelére, az 

egészséges magzati fejlődés és a jó esélyekkel 

születés érdekében. Tervezünk Egészség-Expot. 

A kiállításon többek közt termelői mézet, sajtot, 

cukormentes lekvárt, szörpöket, 

gyümölcsleveket, ivólét, kézműves szappant, 

gyógynövényeket lehetne vásárolni, hangsúlyt 

helyezve a házilag készített ételek, tartósítószer 

mentes, ízfokozó mentes ételek egészségvédő 

szerepére. A tervezett előadások, szakmai 

fórumok ugyancsak az egészség megőrzésének 

fontosságát, az egészséges életmód (alkohol, 

drog, cigarettamentes élet) jelentőségét emelik 

ki. Kiemelt figyelmet fordítunk a környezet-

tisztaság igényének a felkeltésére, a 

közterületek, önkormányzati területek hulladék 

mentesítésére, az összegyűjtött hulladék 

elszállítására, utcafigyelők hálózatának 

megszervezésére az infrastruktúrális beruházás 

figyelembevételével. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

igényfelmérés és a helyzetelemzés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége  2019. június 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

6.256.400.- 
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9. Tevékenység neve Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

Tevékenység gazdájának megnevezése konzorciumi partner 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Felhívás 3.1.1.F) a), b) alpontjai szerinti 

tevékenység: Szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javítása 

Tevékenység célja   

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élők 

Tevékenység szakmai leírása  Hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javítása, ügyintézés elősegítése továbbá jogi 

tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, 

adóbevallások elkészítése, önkormányzatokkal 

bérlőkijelölési jogról történő megállapodások 

elősegítése és más, a célcsoport egyes tagjainak 

különböző élethelyzetében előforduló hivatalos 

levelezésének segítése. E programrészt jogász-

szociális munkás végzettséggel rendelkezővel 

történő megbízási szerződés kötés révén 

biztosítjuk, a projekt egész ideje alatt, minimum 

heti 10 óra kikötésével. E szakember részt vesz 

a szociális munkában is, a projekt egész ideje 

alatt. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

igényfelmérés és a helyzetelemzés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2016. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége  2019. szeptember 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

2.286.000.- 

 

10. Tevékenység neve Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását 

elősegítő program 

Tevékenység gazdájának megnevezése konzorciumi partner 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Felhívás 3.1.1.G) a) alpontja szerinti 

tevékenység: Bűnmegelőzést, a közbiztonságot 

javító programok: bűnmegelőzés és 
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közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, 

szemléletformáló programok 

Tevékenység célja  Szemléletformáló programok a rendőrség 

felkészült szakembereinek bevonásával 

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élők 

Tevékenység szakmai leírása  A prevenciós feladatok közül az oktatás, 

felkészítés területén tudnak a hivatásos 

állomány tagjai segítséget nyújtani a fiatalkorú 

személyeknek abban, hogy mind az áldozattá, 

mind az elkövetővé válást el tudják kerülni. 

Újszerű oktatói szemléletmóddal és tematikával, 

az élménypedagógia, drámapedagógia 

eszközeivel fejleszthetőek a képességek, a 

készségszintű alkalmazás a 

bűnmegelőzésben.Fontos eleme lehet a rendőri 

feladatok bemutatása- Rendőrségi nap-, amely 

közvetlen elérést biztosít a rendőrség felé, 

növelve ezzel a rendvédelmi szervbe vetett 

bizalmat. Megtapasztalhatják a résztvevők, 

hogy a rendőr amellett, hogy a rend- és 

közbiztonság érdekében végzett feladatai 

szabályzókhoz kötöttek, e mellett alkalmasak 

arra, ha bárkinek segítségre van szüksége, azt a 

rendőrség állományához  tartozó 

szakemberektől megkapja. Bűnmegelőzési 

szakemberként tapasztalják, a szegregált 

környezetben élő családoknál felmerül, hogy a 

szülői gondoskodás sok esetben hiányos. A 

szülői kompetencia fejlesztése elengedhetetlen 

ezeknél a családoknál, hiszen a gyermeket 

önállóan nem, csak családjával közösen lehet 

fejleszteni, segíteni. Olyan "Szülők iskolája" 

foglalkozások megtartása szükséges, amely nem 

feltétlen frontális, előadás jelleggel bír, hanem 

aktívan fejleszti azokat a szülői kompetenciákat, 

amelyek a gyermek neveléséhez, a gyermek 

egészséges fejlődéséhez szükséges. Új 

fogalomként kulcskompetenciának is 

nevezhetjük a szülőkkel való törődés új 

szemléletű formáját. Több alkalomból álló 

tréning, továbbképzés megtartása szakemberek 
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részére. A folyamatosan változó jogi 

szabályozások, az eltérő hatósági kompetenciák 

gyakran okoznak nehézséget abban, hogy egy 

helyzet megoldásában megtalálja az egyes 

szakember azt a társszervet, ahol további 

segítségre számíthat. A tréning folyamán 

biztosított az önképzés, láthatóvá válik a 

bűncselekmények, jogellenes magatartások 

megelőzése, kialakulása, a kezelés lehetőségei. 

A nevelési és oktatási intézményekben 

ugrásszerűen megnőtt az utóbbi időben -sokszor 

a pedagógus kompetenciáján túlmenő- deviáns 

viselkedési forma. A pedagógusképzés újszerű 

formája segítséget nyújt a felmerülő problémák 

kezelésében. Az időskorúak sérelmére 

elkövetett- legtöbbször trükkös módszerrel- 

bűncselekmények csökkenése az utóbbi 

években nem tapasztalható. A védekezésre 

kevésbé alkalmas időskori állapotot az 

elkövetők igyekeznek kihasználni. A több 

alkalomból álló foglalkozás-sorozat segít 

felismerni a veszélyes helyzeteket, és képessé 

teszi a jó reakció elsajátítására. 

Megismerkednek azokkal a 

bűncselekményekkel, amelyeket napjainkban 

leginkább időskorúak sérelmére követnek el. A 

foglalkozás során filmen megjelenő eseteket 

dolgoznak fel, a drámapedagógia eszközeivel 

megtanulva a tevékeny önsegítés lehetőségét. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2016. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége  2019. június 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

1.360.000.- 
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4.3. Tervezett tevékenységek illeszkedése a stratégiai dokumentumokhoz  

Lajosmizse Város Önkormányzata nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési 

Stratégiával, annak elkészítését vállalja a projekt első mérföldkövében.  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja a 105/2013. (VI. 

27.) számú határozattal került elfogadásra, mely dokumentum 2013-2018. időszakra 

vonatkozik. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja, érvényesíteni: 

1. az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

2. a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

3. a diszkriminációmentességet, 

4. szegregációmentességet, 

5. a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltért problémák komplex kezelése érdekében 

szükséges intézkedéseket. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve az alábbi intézkedéseket tartalmazza 

1. A mélyszegénységben élők és  romák esélyegyenlősége 

2. A gyermekek esélyegyenlősége 

3. A nők esélyegyenlősége 

4. Az idősek esélyegyenlősége 

5. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége. 

A tervezett tevékenysége mindegyike összehangban van a Helyi Esélyegyenlőségi Terv átfogó 

céljával és intézkedési tervével. 

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Programjának célrendszerét az alábbi ábra jeleníti 

meg. Pirossal kiemelt célok kapcsolódnak a tervezett tevékenységekhez leginkább. 
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Bács-Kiskun 2020 ITP célok 

 Helyi gazdasági és közlekedési infrastruktúra fejlesztése  

 Kulturális és természeti értékek turisztikai hasznosítása  

 Vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó települési környezet kialakítása  

 Települési közszolgáltatások fejlesztése  

 Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés  

 Leromlott városi területek rehabilitációja  

 Bács-Kiskun 2020 megyei foglalkoztatási paktum létrehozása és működtetése  

 Helyi identitás és kohézió erősítése  
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4.4. Tervezett tevékenységek kihasználtságának bemutatása (kihasználtsági 

terv) 

Tervezett tevékenység Igényfelmérés eredménye Kihasználtság 

Alkotóműhely támogató csoport 

javaslatára, kérdőív alapján 

50 gyermek 

Sport- és szabadidő tábor támogató csoport 

javaslatára, kérdőív alapján 

120 gyermek  

SZET Szülői 

Eredményességi Tréning 

támogató csoport 

javaslatára, kérdőív alapján 

40 szülő 

Folyamatos szociális munka 

megteremtése 

pályázati felhívás alapján, 

támogató csoport javaslatára 

147 egyéni fejlesztési terv 

Képzések a foglalkoztatás 

elősegítésére 

egyéni felmérés alapján 30 fő általános iskolai 

tanulmányit fejezze be, 20 fő 

szerezzen szakmát 

Pszichodráma támogató csoport 

javaslatára, kérdőív alapján 

20 fiatal 

FET Fiatalok 

eredményességi tréningje 

támogató csoport 

javaslatára, kérdőív alapján 

40 fiatal 

Egészségügyi programok támogató csoport 

javaslatára, kérdőív alapján 

402 fő 

Szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása 

támogató csoport 

javaslatára, kérdőív alapján 

402 fő 

Bűnmegelőzést, a 

közbiztonság javítását 

elősegítő program 

támogató csoport 

javaslatára, kérdőív alapján 

60 fő 
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4.5.  Tervezett partnerség bemutatása  

 

A projekt konzorciumban valósul meg. Lajosmizse Város Önkormányzata a 32/2016. (III. 24.) 

ÖH határozattal döntött, hogy a projekt siekres megvalósítása érdekében konzorciumi 

partnerként Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézményét (a továbbiakban: EGYSZI) kívánja bevonni. Az EGYSZI alapító okirata alapján 

2000. január elsején került megalapításra, így biztosított a pályázati felhívásban előírt 

minimum három éves gyakorlat. Az EGYSZI alaptevékenységei közé az alábbi kormányzati 

funkciók tartoznak: 

 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

 Család-és Gyermekjóléti szolgáltatás 

 Szociális étkeztetés 

 Idősek nappali ellátása 

 Házi segítségnyújtás 

 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 Háziorvosi alapellátás 

 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

 Fogorvosi alapellátás 

 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

 Fizikoterápiás szolgáltatás 

 

A projekt tehát konzorciumban valósul meg. 

Szakmai partnerek között szerepelnek továbbá a szakértők és a civilszervezetek is a támogató 

csoport mellett. 

A támogató csoport várhatóan havonta két alkalommal ülésezik, amit a konzorciumvezető hív 

össze. 

 

 

 

 

projekthez közvetlenül 

kapcsolódó funkció 
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5. A PET MEGJELENÉSE A TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZAKMAI 

ÉRTÉKELÉSÉBEN 

 

A támogatási kérelem szakmai 

szempontjai 
PET releváns információi 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

csatolásra került, amennyiben a település 

rendelkezik a dokumentummal. 

Amennyiben a település nem rendelkezik 

Integrált Településfejlesztési Stratégiával, 

vállalja, hogy a projekt keretében 

kidolgozza azt. 

Lajosmizse nem rendelkezik Integrált 

Településfejlesztési Stratégiával, de vállalja, 

hogy a projekt keretében kidolgozza azt. 

Az akcióterület megfelel a 3.4.1 pontban 

szereplő jogosultsági feltételeknek. 

Az akcióterület megfelelőségét a tanulmány 

2.2 Akcióterület kijelölése és 2.3 Jogosultság 

igazolása alfejezetek támasztják alá. 

A PET elkészült, csatolásra került és 

értékelhető információt tartalmaz 

A PET az útmutatásoknak megfelelően 

elkészült és csatolásra került 

Az igényfelmérés elkészítésének folyamata 

bemutatott, a módszertannak megfelel, a 

felmérés alapjául szolgáló dokumentáció 

(kérdőívek, jegyzőkönyvek) teljes körűen 

csatolásra kerültek. 

Az információ a 3. Igényfelmérés című 

fejezetben és a Mellékletek között fellelhető. 

Az igényfelmérés feltárja az akcióterület 

fizikai, szociális és gazdasági problémáit és 

a piaci viszonyokat. 

Az 3. Igényfelmérés fejezetben és a 2.4. Az 

akcióterület társadalmi, gazdasági, 

környezeti, valamint műszaki-fizikai, 

infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, 

problémák feltárása alfejezetben történt 

meg. 

A helyzetértékelés feltárja az akcióterület 

szociális problémáit. 

Az erre vonatkozó információk a 3. 

Igényfelmérés fejezetben és a 2.4. Az 

akcióterület társadalmi, gazdasági, 

környezeti, valamint műszaki-fizikai, 

infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, 

problémák feltárása alfejezetben találhatók 

meg. 

A tervezett tevékenységek a 

helyzetelemzésben feltárt problémákra 

reagálnak 

A kért információkat a 4.4. Tervezett 

tevékenységek kihasználtságának 

bemutatása (kihasználtsági terv) alfejezet 

táblázatának középső oszlopa tartalmazza. 
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Amennyiben a városban található 

szegregált terület, akkor először a 

szegregált terület/területek 

rehabilitációját célozza a támogatási 

kérelem. 

Az erre vonatkozó információk a 4.2 

Tervezett beavatkozások bemutatása 

alfejezetben találhatók meg. 

Minden támogatható tevékenység az 

akcióterületi lakosságot célozza, azok 

bevonásával valósul meg. 

A kért információkat a 4.4. Tervezett 

tevékenységek kihasználtságának 

bemutatása (kihasználtsági terv) alfejezet 

táblázatának harmadik oszlopa tartalmazza 

A projektmegvalósítás teljes időtartamára 

tervezett a folyamatos szociális munka. 

Az erre vonatkozó adatot a 4.2 Tervezett 

beavatkozások bemutatása alfejezet 

tartalmazza. 

A projekt keretében közösségfejlesztést 

célzó programelem is tervezett. 

Az erre vonatkozó adatot a 4.2 Tervezett 

beavatkozások bemutatása alfejezet 

tartalmazza. 

A PET alapján a fejlesztési igény és 

tervezett program megalapozott 

Releváns szövegrészek:  

2.4. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, 

környezeti, valamint műszaki-fizikai, 

infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, 

problémák feltárása 

3. Igényfelmérés 

A tervezett projekt kiemelt figyelmet fordít a 

helyi kezdeményezésekre. 

A helyi kezdeményezések becsatornázása 

már az előkészítési szakaszban elkezdődött a 

partnerek összehívásával, mint ahogyan az a 

3. Igényfelmérés fejezetben látszik. 

A bemutatott helyzetelemzés, 

igényfelmérés, tervezett program, 

költségvetés és a rendelkezésre álló idő 

alapján a projekt megvalósítható. 

Releváns fejezetek (kiegészítve a 

projektadatlap költségvetését: 

2.4. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, 

környezeti, valamint műszaki-fizikai, 

infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, 

problémák feltárása 

3. Igényfelmérés 

4.2. Tervezett beavatkozások bemutatása 

A beruházás több, egymással szinergiában 

lévő tevékenységet is tartalmaz, amelyek 

segítségével a helyzetelemzésben feltárt 

A pályázat a felhívás értelmében beruházási 

elemet ugyan nem, de szinergiában lévő 

tevékenységeket tartalmaz, ilyen például az 

egyéni fejlesztési tervek készítése, a 

különböző tanácsadások és az ezeket végző 
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probléma több aspektusból kerül 

megközelítésre és megoldásra. 

szociális munkások szupervíziója. A 

programok részletezésére a 4.2. Tervezett 

beavatkozások bemutatása alfejezetben 

került sor. 

A beruházás konzorciumi 

együttműködésben valósul meg és egy 

konzorciumi partner legalább 3 éves, az 

oktatási vagy az egészségügyi vagy a 

szociális szféra területén szerzett 

tapasztalattal rendelkezik.   

A beruházási elemet ugyan a felhívás 

értelmében nem tartalmazó pályázat 

konzorciumi tagja Lajosmizse Város 

Önkormányzata Egészségügyi, 

Gyermekjóléti és Szociális Intézménye. 

További információk a 4.5. Tervezett 

partnerség bemutatása alfejezetben és a 

mellékletek között, 

A tervezett programok elsődleges 

célcsoportja az akcióterületen élő jellemzően 

a munkaerőpiacról kiszoruló, alacsony 

jövedelmű és alacsony iskolai végzettségű 

társadalmi csoportok, kiemelten a szegregált 

körülmények között élők jelentik. 

Az összes tevékenység célcsoportját (a 

szupervízió kivételével) az akcióterületen 

élők jelentik, az akcióterület pedig lakott 

területek közül csak szegregátumot foglal 

magában (2.1 Akcióterület kijelölése, 4.2. 

Tervezett beavatkozások bemutatása) 

Az intézkedés az alacsony státuszú lakosság 

társadalmi és fizikai integrációja révén 

hozzájárul a népesség megtartásához, az 

életminőség javításához, a munkaképesség 

fenntartásához. 

Az életlehetőségek javítása, a közösségi- és 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

biztosítása hozzájárul a népesség 

megtartásához, az életminőség javításához, a 

munkaképesség fenntartásához. A tervezett 

tevékenységekről információk a 4.2. 

Tervezett beavatkozások bemutatása 

alfejezetben találhatók. 

A fejlesztés a TOP-4.3.1 felhívásban 

tervezett infrastrukturális beavatkozásokhoz 

kapcsolódik. 

Szinergiavizsgálat a 4.2. Tervezett 

beavatkozások bemutatása alfejezetben 

található. 

Amennyiben a projekt tartalma a TOP-4.3.1 

felhíváshoz kapcsolódik vagy korábbi 

szociális városrehabilitációs projekt 

folytatását jelenti, úgy bemutatásra került a 

projektek szinergiája.   

Szinergiavizsgálat a 4.2. Tervezett 

beavatkozások bemutatása alfejezetben 

található. 

A tervezett programok elsődleges 

célcsoportja az akcióterületen élő jellemzően 

a munkaerőpiacról kiszoruló, alacsony 

jövedelmű és alacsony iskolai végzettségű 

társadalmi csoportok, kiemelten a szegregált 

körülmények között élők jelentik. 

Az összes tevékenység célcsoportját (a 

szupervízió kivételével) az akcióterületen 

élők jelentik, az akcióterület pedig lakott 

területek közül csak szegregátumokat foglal 

magában (2.1 Akcióterület kijelölése, 4.2. 

Tervezett beavatkozások bemutatása) 
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MELLÉKLETEK 

 
 

1. számú melléklet: Átnézeti helyszínrajz az akcióterület lehatárolásáról- 1 kép 

2. számú melléklet: Akcióterület elhelyezkedése a város szövetében- 1 kép 

3. számú melléklet: Támogató csoport alakuló ülésének emlékeztetője, jelenléti ív, 1 db fotó 

4. számú melléklet: kérdőív minta és összesítő- 4 oldal 

5.számú melléklet: Képzésre vonatkozó igényfelmérés-11 oldal 

6. számú melléklet: Az akcióterület jogosultságát alátámasztó dokumentum KSH adatokkal-  

2 táblázat 

7. számú melléklet: konzorciumi partnerek szakmai megfelelősségét alátámasztó 

dokumentumok - 4 oldal 
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1. számú melléklet.: Átnézeti helyszínrajz az akcióterület lehatárolásáról 
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2. számú melléklet:Akcióterület elhelyezkedése a város szövetében 
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3. számú melléklet: Támogató csoport alakuló ülésének emlékeztetője, jelenléti ív, 1 db fotó 
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4. számú melléklet: kérdőív minta és összesítő 

 

 



Lajosmizse TOP-5.2.1-15 Projekt-előkészítő tanulmány 

Lajosmizse 59 

 

 

 



Lajosmizse TOP-5.2.1-15 Projekt-előkészítő tanulmány 

Lajosmizse 60 

 

 



Lajosmizse TOP-5.2.1-15 Projekt-előkészítő tanulmány 

Lajosmizse 61 

 

 

 



Lajosmizse TOP-5.2.1-15 Projekt-előkészítő tanulmány 

Lajosmizse 62 

5.számú melléklet: Képzésre vonatkozó igényfelmérés 
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6.számú melléklet: Az akcióterület jogosultságának alátámasztása KSH adatokkal 

Lajosmizse - Szegregátumok adatai   

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők  és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 35% feletti 
és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt  

Forrás: 2011. évi népszámlálás   

   

Mutató megnevezése 
Lajosmizse 
összesen 

1. 
szegregátum 
(Damjanich u. 

- Szív u. - 
Orgona u. - 

Bajcsy-
Zsilinszky u. - 

Telepi út - 
Alsóbene 
tanya - 

Beneszél u. - 
Dankó P. u.) 

Lakónépesség száma 11050 367 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 16,8 25,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 60,4 66,5 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 22,9 8,4 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

25,0 80,7 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

10,2 0,5 

Lakásállomány (db) 4813 117 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 20,1 58,1 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

38,2 66,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

13,3 55,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,9 31,9 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 37,2 52,6 

Állandó népesség száma – a mutató a település 
egészére állítható elő, szegregátumokra nem 

11023   

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

43,5 86,9 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

55,0 63,8 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 13,4 36,8 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

8,1 21,8 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

15,7 55,2 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 9,4 34,3 
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Lajosmizse - Szegregátumok adatai    

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők  és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 30% feletti 
és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt   

Forrás: 2011. évi népszámlálás    

    

Mutató megnevezése 
Lajosmizse 
összesen 

1. 
szegregátum 
(Damjanich u. 

- Bajcsy-
Zsilinszky u. - 

Telepi út - 
Alsóbene 
tanya - 

Beneszél u. - 
Dankó P. u.) 

Méntelek 
(Külterület) 

Lakónépesség száma 11050 402 131 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 16,8 25,4 15,3 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 60,4 65,7 61,1 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 22,9 9,0 23,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

25,0 79,9 57,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

10,2 0,4 1,1 

Lakásállomány (db) 4813 128 46 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 20,1 56,3 52,2 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

38,2 64,4 48,8 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

13,3 53,4 31,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,9 33,5 48,8 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 37,2 49,6 50,0 

Állandó népesség száma – a mutató a település 
egészére állítható elő, szegregátumokra nem 

11023     

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

43,5 86,3 64,3 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

55,0 64,2 56,5 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 13,4 34,0 26,3 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

8,1 20,1 19,3 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

15,7 53,4 51,1 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 9,4 33,6 13,3 
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7.sz.: Konzorciumi partnerek szakmai megfelelősségét alátámasztó dokumentum 

 
 

 



Lajosmizse TOP-5.2.1-15 Projekt-előkészítő tanulmány 

Lajosmizse 81 

 
 

 

 



Lajosmizse TOP-5.2.1-15 Projekt-előkészítő tanulmány 

Lajosmizse 82 

 
 

 

 

 



Lajosmizse TOP-5.2.1-15 Projekt-előkészítő tanulmány 

Lajosmizse 83 

 
  

  


