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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A Térségi Esélyteremtő Programterv lényege 
A TEP alapvető célja a járás Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak összehangolása és az azokban foglalt 
feladatok megvalósítása a térségi együttműködések keretében. A Szakmai Koncepció szerint azonban ennek 
tartalma ennél jóval bővebb. A tervezett dokumentum komplexitása, célrendszerének kialakítása azon túl, 
hogy túlmutat a helyi HEP-ek összehangolásán, mindezeket összekapcsolja egy olyan járási 
fejlesztéspolitikai keretrendszerbe, amely révén a részt vevő települések számára egyértelmű és egzakt 
fejlesztési célok kerülnek nevesítésre, amelyek segítséget nyújtanak számukra a Széchenyi 2020 program 
megvalósítására a 2014-2020 közötti programozási időszakban. 
A projekt kiváló lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzati és állami fenntartásba került intézmények 
által nyújtott közszolgáltatások jól működő, komplex rendszert alkossanak, melyben a járásszékhely 
önkormányzat szándékai maximálisan érvényesülhetnek, a felzárkóztatás, oktatás, egészségügy, szociális 
ellátások és foglalkoztatás területén. Ennek dokumentuma a járási szintű „Térségi Esélyteremtő 
Programterv” (továbbiakban: TEP).  
A pályázati kiírás útmutatója alapján is egyértelmű, hogy a helyi stratégiai programok kidolgozása és 
összehangolása a Széchenyi 2020 program megvalósítása idején a fejlesztési forrásokhoz való hozzáférés 
szempontjából elsődleges lesz. A TOP-ok tervezési időszaka lezárult, a pályázatok kiírása 2015 őszén 
megkezdődik. A TOP-ok változatlanul a térségi forrásszerzést emelik ki, vagyis térségi együttműködés lesz 
szükséges a következő időszakban a fejlesztéspolitikai célok megvalósításához – egy járási székhelytelepülés 
esetén mindenképpen.  
Ezért, szakmai szempontból a TEP jóval több, mint egy esélyegyenlőségi térségi együttműködés, hiszen 
lehetősége lenne az önkormányzatnak arra, hogy a térségi fejlesztéspolitikai elképzeléseket is saját 
igényeihez igazítsa. 
A Térségi Esélyteremtő Programterv kialakításában Mezőtúr és környéke szakmai és civil szervezetei, 
intézményei, egyházak, önkormányzatok vesznek részt, a komplex problémákat, kérdésköröket Kerekasztal 
beszélgetésen egyeztetik, majd hagyják jóvá. A széles körű társadalmi konszenzus a biztosíték arra, hogy a 
programtervbe foglaltak végrehajtása sikeres lesz. A Térségi Esélyteremtő Programterv területei hatálya a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Mezőtúri járás. A járást Mezőtúr, Túrkeve Mezőhék, Mesterszállás, Kétpó 
települések alkotják.  
A TEP jogszabályi háttere 
Hazai jogszabály nem rendelkezik (egyelőre) arról, hogy járási szinten is kötelező lenne esélyegyenlőségi 
programokat, terveket készíteni. A pályázati kiírás értelmében nyílik erre lehetőség, tekintettel arra az 
egyszerű felismerésre, hogy az esélyegyenlőség területén tapasztalható problémákat nem „fékezik meg” a 
közigazgatási határok, így az egymással szomszédos településeken hasonló, lényegében ugyanolyan 
társadalmi-szociális problémák tapasztalhatóak a legtöbb esetben.  
A helyzet kezelésére optimális méret viszont egy járás, amely nagyságát tekintve éppen akkora, amilyen 
szinten a helyi erőforrások segítségével még közösen és célratörően lehet kezelni a problémákat. 
Ugyanakkor, a Térségi Esélyteremtő Programterv jóval komplexebb dokumentum lesz, mint a HEP-ek 
összefoglalását „zanzásító” kivonat. Így olyan szempontokat is figyelembe vételre kerültek a tematika 
összeállítása során, amelyek jellemzően települési önkormányzatok számára elkészítendő helyi 
fejlesztéspolitikai dokumentumokra vonatkoznak. 
A TEP készítésének két fő szempontja: 

• fejlesztéspolitikai dokumentum 
o a térségi fejlesztések összefoglalása az esélyegyenlőségi célcsoportok szempontjainak 

megfelelően 
o esélyegyenlőségi dokumentum, amely a HEP-ek bázisán készült 

Tekintettel a program kettős logikájára, a két legfontosabb jogszabály került figyelembe vételre a 
dokumentum készítése során: 
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• a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló, 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet 

• a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

A TEP struktúrája 
A Térségi Esélyteremtő programterv helyzetelemzése és helyzetértékelése alapvető fontosságú fejezetek a 
Széchenyi 2020 program forráslehívásához kapcsolódóan. Itt kerülnek bemutatásra azok a potenciális 
problémák, amelyekre „reagálnia” kell a térség önkormányzatainak. A TEP kellő alapot biztosít ahhoz, hogy 
joggal – és remélhetőleg sikeresen – pályázzanak a települések az esélyegyenlőségi célcsoportok igényeinek 
megfelelő fejlesztési forrásokra.  
A térségi jövőkép című fejezet foglalja össze a térség fejlesztéspolitikai dokumentumaiban található 
megállapításokat, fejlesztési igényeket.  
A célkitűzések c. fejezet azokat az elképzeléseket – témacsoportokat - foglalja össze, amely fejlesztési 
igények megfogalmazódtak a korábbi fejlesztéspolitikai dokumentumokban, illetve a kutatás során 
felmerültek, valamint a Kerekasztal-fórumok során megfogalmazódtak. Szándékosan nem alkalmaztunk 
konkrét megfogalmazásokat, éppen azért, hogy semmilyen helyi cél ne kerüljön kizárásra a pályázati 
lehetőségekből a túl konkrét cím alapján. 
Az utolsó, a VI. fejezet pedig a helyi esélyegyenlőségi programokra vonatkozó jogszabályi változásokat 
foglalja össze, illetve a térségi adathiányra vonatkozóan tesz megállapításokat és felülvizsgálja a jelenleg 
hatályban lévő HEP-eket, módosítási javaslatokat megfogalmazva. 
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II. HELYZETELEMZÉS 

A helyzetértékelés c. fejezetben alapvetően azokat a külső tényezőket kívánjuk megismertetni, bemutatni, 
amelyek a járás lehetőségeit, adottságait befolyásolják. A helyzetértékelés című fejezet a megadott tematika 
alapján a következő alfejezetekből áll: 
• Településhálózati elemzés 
• Dokumentumelemzés 
• Térségi infrastruktúra bemutatása 
• Statisztikai adatok ismertetése 
 
A Térségi Esélyteremtő Programterv tematikáját 2015 júliusában készítettük el. Ebben egy önálló fejezetben 
mutattuk be azokat a jogszabályokat, amelyeket figyelembe veszünk munkánk során a TEP elkészítésében. A 
Térségi Esélyteremtő Programterv jogszabályi hátteréről szóló fejezetben tértünk ki arra, hogy a 
dokumentumelemzést mely módszertan alapján, milyen jogszabályok figyelembe vételével készítjük el 
(TEP-tervezet, 10. oldal):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Helyzetelemzés c. fejezet első két alfejezetét (Dokumentumelemzés, Településhálózati elemzés) 
elsősorban tehát a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet mellékletének figyelembe vételével készült el.  
A Térségi infrastruktúra bemutatása empirikus vizsgálattal, valamint az esélyegyenlőségi csoportok 
közszolgáltatását biztosító infrastruktúra műszaki és intézményi elemeinek bemutatásával történt.  
Végül a negyedik alfejezet, a Statisztikai adatok ismertetése során mind a 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet mellékletének, mind pedig a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 
szóló, 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet előírásainak vonatkozó elemei kerültek figyelembe vételre. 
 

II. A. Településhálózati elemzés 
 
Mezőtúr város és a Mezőtúri járás települései az Alföldön, Magyarország földrajzi kistájai besorolás szerint a 
Szolnok-túri sík tájegységen található. Földtani jellemzői alapján mezőgazdasági termelésre kifejezetten 
alkalmas, alföldi mészlepedékes és réti csernozjom alkotja a legnagyobb kiterjedésű területeket, de jelentős a 
vályog és az agyagos vályog mechanikai összetételű terület is; ugyanakkor a szikes talajok is magas 
arányban találhatóak meg a térségben, valamint a mezőgazdasági termelésre szinte alkalmatlan ún. szolonyec 
talaj is magas százalékban megtalálható a térségben. A térség természeti kincsekben – elsősorban a vízrajzi 
jellemzők miatt – gazdag; a Berettyó (Hortobágy-Berettyó) és a Körös meghatározó elemei a járás földrajzi 
tényezőinek. A tájegység az ország egyik legmelegebb, ugyanakkor csapadékban szegény térsége. Jellemző 
ásványi kincsek között a termálvíz és az agyag említhetőek meg a járás területén.  
 

„- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 

o tekintettel arra, hogy mint azt már jeleztük, a Térségi Esélyteremtő Programterv egy komplex, 
az esélyegyenlőséget biztosító, egyben a kapcsolódó fejlesztésekre koncentráló dokumentum lesz, a 
településfejlesztési koncepciók készítéséről szóló kormányrendelet egyes megállapításait, struktúráját is 
figyelembe vesszük a készítés során. Az érintett települések közül Mezőtúr rendelkezik egyedül 
településfejlesztési koncepcióval, megújítása jelenleg folyamatban van. A TEP struktúrájának 
kialakítása során elsősorban a kormányrendelet 1. sz. mellékletében megfogalmazottakat vesszük 
figyelembe.” 
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A térség közlekedésföldrajza részben kedvező, de ez elsősorban a Budapest-Szolnok- Békéscsaba-Arad 
vasútvonalnak köszönhető. A vasúti közlekedés visszaszorulása azonban kedvezőtlen helyzetet teremtett; a 
46-os sz. főút szerepe a tágabb térség kétszámjegyű főútjai közül a kevésbé jelentősek közé sorolható. 
A járás településeinek morfológiájára a mezővárosias-tanyasias településhálózat jellemző. Az alföldi 
városhálózatban több tényezőre is szükség ahhoz, hogy ebből a meghatározó környezetből valódi központi 
funkciókkal rendelkező várossá váljon egy-egy mezőváros. Ebben jelentős szerepe volt a 
közlekedéshálózatnak és a vasút meglétének. A Mezőtúri járás térségének földrajzi fekvése ebből a 
szempontból nem szerencsés, ún. belső perifériás településkörnyezet jellemzi. Mindezek alapján a központi 
funkciók vizsgálata elsődleges abból a szempontból, hogy az ilyen környezetben fekvő települések célzott 
helyi fejlesztéspolitikát tudjanak előirányozni.  
A Magyar Növekedési Terv (lásd: II.B.1. fejezet) vizsgálja meg a funkcionális várostérségek lehetőségeit. 
Mezőtúr itt az 5. hierarchiaszint települései közé tartozik.  
 

 
Forrás: Magyar Növekedési Terv, 129. oldal 

 
Mezőtúr térségben található, funkcionalitásuk szempontjából a hierarchiába besorolható városok 
összpontszáma a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vizsgálata (2011) alapján: 
 

Szolnok 42 pont 1. hierarchiaszint 
Martfű 31 pont 2. hierarchiaszint 
Szarvas 29 pont 
Törökszentmiklós 27 pont 
Mezőtúr 23 pont 3. hierarchiaszint 
Túrkeve 21 pont 
Gyomaendrőd 20 pont 

 
A VÁTI 2005-2006 között végzett kutatása alapján ugyanakkor Mezőtúr tíz évvel ezelőtt hasonló térségi 
rangsorolás alapján még magasabb hierarchiaszinten állt. Mezőtúr jelenleg funkcionálisan nem képes valódi 
térségi központként működni. A térségi szerepkör hiányát Mezőtúr Város ITS-e is elismerni: „A város 
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térszerkezeti adottsága miatt nem rendelkezik országos, regionális, megyei vagy térségi szinten jelentősnek 
tekinthető vonzáskörzettel. A város vonáskörzete gyakorlatilag megegyezik a jelenlegi Mezőtúri járás 
területével.” 
A központi funkciók meglétének egyik – a térségi esélyteremtés szempontjából talán legfontosabb – eleme a 
helyi munkaerőpiaci rendszerek vizsgálata. Az ország 139 egységre bontott (VÁTI, 2010) munkaerőpiaci 
egységei közül a legkevesebb települést számláló helyi munkaerőpiaci rendszer éppen a Mezőtúr-Túrkeve 
várospárra jellemző! Ez azt jelenti, hogy ezen két város helyzete, gazdasági-társadalmi változásai gyökeresen 
meghatározzák az egész járás, és a szomszédság helyzetét is.  
Mindez alapvetően a központi funkciók elveszítését, gyengülését jelenti Mezőtúr esetében; a 
viszonylagosan periférikus fekvés sajnálatosan – helyi, vagy térségi fejlesztéspolitikai - beavatkozások 
nélkül várhatóan tovább fogja erősíteni ezt a folyamatot a jövőben! 
 

II. B. Dokumentumelemzés 

A magasabb szintű országos tervekkel történő harmonizálás minden helyi, vagy térségi stratégia elkészítése 
esetén kiemelten fontos. Így a kiemelten a különböző szakpolitikai és átfogó stratégiákkal, területfejlesztési 
dokumentumokkal, (Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval és a 
területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal), illetve ezek 
végrehajtását szolgáló programokkal (Széchenyi 2020,) történő összefüggések vizsgálata tartozik ide. A 
dokumentumelemzés során ezen stratégiák térségre vonatkozó elemeit emeltük ki, majd az alfejezet végén 
egy összefoglaló mátrixban rendszereztük azokat. A dokumentumelemzés során arra koncentráltunk, hogy a 
citált stratégiák, koncepciók azon részelemeit emeljük ki, amelyek a Mezőtúri járás Térségi Esélyteremtő 
Programjának elkészítéséhez nélkülözhetetlenek, vagyis a TEP célcsoportjai szempontjából relevánsak, így: 

− idősek helyzete 
− nők, gyermekek esélyegyenlősége 
− mélyszegénységben élők helyzete 
− romák helyzete 
− fogyatékkal élők helyzete 

 
A dokumentumelemzés kiterjedt mindazon tényezőkre, amelyek a fenti esélyegyenlőségi célcsoportok 
helyzetét meghatározzák. Meghatározó tényezőként így: 

− területi célokat 
− ágazati célokat 
− infrastrukturális célokat 

azonosítottunk be a fejlesztéspolitikai dokumentumokban. Módszertanunk alapján a térségi önkormányzatok 
stratégiai, koncepcionális jellegű dokumentumaiban megfogalmazott, és a „Kerekasztal” fórumokon 
elhangzott megállapításokat vettük figyelembe; ezek alapján értékeltük a magasabb területi szintek 
fejlesztéspolitikai és ágazati stratégiáit.  
 
A vizsgálandó dokumentumok első körét a „Nemzeti Fejlesztés 2030” c. stratégia strukturális 
összefüggéseket bemutató táblázata alapján határoztuk meg.  
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A Nemzeti Fejlesztés 2030 c. dokumentum gazdaságfejlesztési céljai 

 
A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció a területfejlesztési politika 
megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 
1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat alapján készült, az 1/2014. (I.3.) Ogy.hat. elfogadásával.  
A dokumentum meghatározza a területfejlesztés és az uniós programozás kapcsolatát. Az alábbi ábrán a 
tervezési rendszer struktúrája látható, nyilakkal jelölve azok a releváns dokumentumok, amelyek a Mezőtúri 
járás Térségi Esélyteremtő Programtervének elkészítéséhez nélkülözhetetlenek. 
 
A szakpolitikai és átfogó stratégiák, valamint az OTK és OFK vonatkozó elemeinek vizsgálata a Mezőtúri 
járás településhálózati rendszerének összefüggései alapján kerül értékelésre. Bemutatásra kerülnek egyéb – a 
Térségi Esélyteremtő Programterv szempontjából releváns fejlesztési dokumentumok is. Minden egyes 
alfejezetben összefoglaló táblázat található, amely az adott fejlesztéspolitikai dokumentum és a TEP 
célcsoportjait, valamint a jellemző beavatkozási módszereket és a pályázati források igénybe vételét 
meghatározó operatív programokat tartalmazza. Az egyes alfejezetekben összefoglaló megállapítások 
találhatóak az adott fejlesztéspolitikai dokumentum helyi és térségi integrációjával, valamint a pályázati 
lehetőségek (forráscsoportok) felhasználásával kapcsolatban. 
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II.B.1 Magyar Növekedési Terv 

A hazánkkal szembeni befektető bizalom erősítése, és a gazdasági környezet kiszámíthatóságának érdekében 
készült el 2011-ben a Magyar Növekedési Terv című dokumentum. A terv fő célja a hazai gazdaság nettó 
exportjának maximalizálása, valamint a közvetlen külföldi tőkebefektetések ösztönzése.  

A Magyar Növekedési Terv célrendszerét, és a potenciális esélyegyenlőségi célcsoportok kapcsolódását az 
alábbi ábra mutatja be: 

Magyar Növekedési Terv 
célrendszere 

potenciális 
esélyegyenlőségi 

célcsoport 
 (Mezőtúri járás) 

jellemző beavatkozási 
módszer  

(Mezőtúri járás) 

potenciális Operatív 
Programok igénybevétele 

(önkormányzatok, 
vállalkozások) 

hozzáadott érték növelés gyermekek, nők, 
fogyatékkal élők 

versenyképes alap-, és 
középfokú oktatási 

rendszer 
EFOP, TOP 

foglalkoztatás bővítés mélyszegénységben élők, 
romák 

szolgáltatások, 
vállalkozások 

megtelepedésének 
ösztönzése 

GINOP, TOP, EFOP kkv-k 
munkahelyteremtő 

képességének 
támogatása 

képzések, átképzések 
import kiváltás nem releváns  
határokon átnyúló 
gazdasági kapcsolatok 
erősítése 

nem releváns 

fenntarthatóság nem releváns 
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT  

A Magyar Növekedési Terv térségi és helyi integrációja, forráscsoportok meghatározása 
 
A Magyar Növekedési Terv és a Mezőtúri járás Térségi Esélyteremtő Programjának csatlakozási pontjai 
alapvetően a képzéssel és a foglalkoztatás bővítés lehetőségeivel hozhatóak párhuzamba. A terv ugyanakkor 
a célrendszer területi dimenzióival is foglalkozik, megállapítva, hogy „település szinten meg kell vizsgálni az 
iparági, a termékszintű, és a vállalatcsoporti jellemzőket. Ennek eredményeképp kirajzolódnak azok a 
földrajzi egységek, amelyek bizonyos területeken komparatív előnyökkel rendelkeznek, és olyan erőforrások 
állnak rendelkezésre, amelyek biztosítják a hosszú távú növekedés alapját. A cél az, hogy települési vagy 
járási szinten meghatározásra kerüljön, hogy melyik település vagy járás, milyen iparágakban, milyen 
vállalatok vezetésével tud növekedni, és ez alapján kell kialakítani a térségi és területi jövőképeket. Az új 
típusú tervezés során meg kell határozni a vállalat, a város és a kormány együttműködésének lehetőségeit 
is.”  
 
A funkcionális várostérségek vizsgálata alapján Mezőtúr városát az 5. hierarchiaszintre sorolták. Az 5. 
hierarchiaszint azon településeket jelzi, ahol még kimutatható bármilyen központi funkciókkal rendelkező 
gazdasági szerepkör. Mezőtúr szerepe a nemzetgazdasági fejlesztésekben így a helyi gazdaság fejlesztésére 
koncentrálódhat. 
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Mindezek alapján a térség önkormányzatainak a feladatai a következőképpen foglalhatóak össze a Magyar 
Növekedési Terv értelmében: 

− a helyi stratégiai dokumentumok felülvizsgálata a helyi gazdaságfejlesztés lehetőségeivel 
kapcsolatban 

− térségi foglalkoztatás bővítési stratégia elkészítése 
− versenyképes, reaktív helyi oktatási rendszer, programok kialakítása 

Mit jelent a helyi gazdaság fejlesztése? Az 5. hierarchiaszint települései számára ezt ajánlja a Magyar Növekedési Terv. 
Egyértelműen kijelöli a megfelelő irányt:  

A helyi gazdaság egy település, vagy térség, amely saját adottságai által motivált, és ezeket az adottságokat fenntartható 
módon felhasználó, belső erőforrásainak mobilizálása által működtetett, összehangolt akciók/tevékenységek, emberek, 
intézmények, anyagok, erőforrások és eljárások összessége. Fontos eleme a helyi–térségi piacok működése, illetve a város és 
vidék együttműködése. A helyi gazdaság termelésének sikerességét és jelentőségét a fentiek alapján nem annak nemzetközi 
versenyképességében kell mérni, hanem a helyi-térségi gazdasági és szociális jelentőségében, valamint importot kiváltó 
képességében, területfejlesztési és nemzetstratégiai szerepében. Jellemzően a helyi gazdaság részét képező „ágazatok” az 
élelmiszertermelés és a mezőgazdaság, a kézművesipar, és többi tradicionális iparág, mint pl. a selyemipar. Kiemelten fontos 
elem a természeti értékekhez, azok megőrzéséhez, és fenntartható kiaknázásához gazdasági tevékenységek, a természethez 
kapcsolódó tudás helyi kamatoztatása. A helyi gazdaságfejlesztés alapja, hogy a térségek társadalmi-környezeti-gazdasági 
rendszereit a gazdasági szerkezet szerves részeként tekinti, vagyis az eddigiektől eltérően a gazdasági fejlődés 
megalapozásaként földrajzi ismeretekre, szociális, kulturális vagy éppen természetvédelmi adottságokra egyaránt épít, e belső 
erőforrásokat pedig hosszú távon hasznosítja. 

A helyi gazdaságfejlesztés tehát elsősorban nem egy adott térségen kívülről érkező erőforrásokat mozgósít, legyen szó akár 
jelentős állami támogatásokról, akár nagybefektetőktől származó forrásokról. A helyben termelt áru helyi fogyasztása tipikus 
példája mindennek. A helyi gazdaságfejlesztés a térségek belső erőforrásait tárja fel (zöld gazdaságfejlesztés), felhasználásuk 
hatékonyságát emeli, összekapcsolva a különböző gazdasági szerepelőket hálózatokon és piacokon keresztül. Így a térség saját 
erőforrásaiból több térségi szereplő részesülhet. Mindez azt is jelenti, hogy a térségen kívülről érkező gazdasági 
tevékenységek és termékek egy része kiváltható a térségen belülről származókkal. A helyi gazdaságfejlesztés azonban nem 
csak befelé fordulás, hiszen az életképes helyi és térségi gazdaságok megteremtéséhez innovatív gazdaságszervezési és 
fejlesztési megoldások kellenek. A helyi gazdaság által kibocsátott termékek, szolgáltatások elsődleges célja a helyi (belső) 
piacok keresletének kielégítése. A külső piacok a belső piaci felesleg értékesítésének lehetséges tereként vannak jelen, illetve 
jellemző értékesítési pályát jelent a vidéki településekről a közeli városokba, ill. a fővárosba irányuló értékesítés. A városi 
fogyasztás ugyanis fontos támogatója lehet a vidék termékeinek. A „helyi” jelző ezért alapvetően a gazdaság helyi léptékét 
jelenti. Ugyanakkor a helyi gazdaságfejlesztésnek van egy földrajzi kerete, egy térbeli határa is, ennek értelmében a „helyi” 
jelző kijelölheti egy fejlesztési tevékenység települési, településrészi, de települések összességét felölelő, mikro- vagy 
kistérségi, sőt akár a regionális megvalósulási szintjét is, általánosságban pedig elmondható, hogy a 40 km-es körzetben 
történő termelési és fogyasztási rendszerek működnek leghatékonyabban. A helyi gazdaságfejlesztés nem egyszerűen helyi, 
hanem helyi érdekű gazdaságfejlesztés. A helyi piacot kívánja a helyi vállalkozások és gazdasági tevékenységek ösztönzésével 
támogatni, a helyi közösség érdekében. Célja tehát nem kizárólagosan gazdasági, hanem meghatározóan közösségi és 
társadalmi: a helyi lakosság életminőségének javítása.  

A helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek közvetlen és közvetett haszna: 
− a belső helyi erőforrások feltérképezése és kiaknázása, a helyi gazdaság élénkítése, 
− a gyengén teljesítő térség/település gazdasági erőforrásainak dinamizálása, 
− a térségi autonómia erősödése, a térségre jellemző egyedi versenyképességi tényezők megtalálása, 
− a munkahelymegőrző és -teremtő szerep, 
− a helyi közösség mozgósítása, helyi együttműködési háló bővítése, benne a helyi identitás és lokálpatriotizmus 

erősítésével, 
− a helyi erőforrások fenntartható használatának kialakítása, 
− a város-vidék kapcsolatok megújítása, 
− a külső és belső erőforrások helyi gazdaságban elfoglalt szerepének kiegyenlítésével a gazdasági tevékenységek 

környezet- és társadalomterheléssel járó externáliáinak mennyiségi csökkenése, 
− a stabil helyi gazdaság ellenállóbbá tesz egy helyi közösséget a külvilág esetleges negatív folyamataival szemben, 

mert függőségét csökkenti. 
Általánosan alkalmazható recept hiányában minden térségben más és más útja lehet a sikeres helyi gazdaságfejlesztésnek – ez 
pedig a problémamegoldó és alkalmazkodó képesség, valamint a kreativitás szintjének emelése felé tolja a helyi fejlesztések 
önként együttműködő szereplőit lakossági, önkormányzati/kormányzati, vállalkozói oldalról egyaránt. 
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II.B.2 Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 
 
2014 őszén fogadta el az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 
Stratégia II. (Tartósan rászorulók – szegény családban élő gyermekek – romák – 2011-2020) c. 
(továbbiakban: NTFS) dokumentumot. Az NTFS talán a legfontosabb központi stratégia a térségi 
esélyteremtés szempontjából, így ennek a dokumentumnak a vizsgálata szükséges leginkább részletesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az NTFS szakterületenként megfogalmazott célrendszere teljes mértékben illeszkedik a mezőtúri Térségi 
Esélyteremtő Programterv struktúrájához.  

családpolitika 

• szegénység átörökítési körének megszakítása a 
lehető legkorábbi életkorban 

• szükséglet alapú szolgáltatások biztosítása 
• családmenedzseri támogatása 

TÉRSÉGI 
ESÉLYTEREMTŐ 
PROGRAMTERV 

MEGOLDÁSI 
JAVASLATAI 

szociálpolitika • az „eltartott” segélyezetti szerepből az 
„adófizetői” szerepbe kerülés támogatása 

oktatáspolitika 
• óvodai nevelés biztosítása minden gyermek 

számára 
• képességek alapján támogatott továbbtanulás 

foglalkoztatáspolitika 

• közfoglalkoztatási programok révén segíteni a 
munkaerő-piaci alkalmasság fejlesztését 

• elősegíteni a helyi gazdaságok kialakulását, a 
helyi önfenntartáshoz igazodó atipikus 
foglalkoztatási formák terjesztését elsősorban a 
mezőgazdaság területén 

területfejlesztés • helyi szükségletekhez és lehetőségekhez igazított 
fejlesztések 

egészségügy • szolgáltatások elérhetővé tétele 
• egészséges életmódra való nevelés 

Az NTFS által említett szakcsoportok, javasolt megoldások és a TEP kapcsolódása 
 
Az NTFS helyzetelemzése csoportokra bontva ismerteti az egyes problémahalmazokat. A következtetések 
közül azon problémák kerülnek itt is bemutatásra, amelyeket a „Kerekasztal” beszélgetéseken a résztvevők 
beazonosítottak.  
Az NTFS szegénységgel kapcsolatosan beazonosított azon problémahalmazai, amelyek a Kerekasztal 
ülésein is beazonosításra kerültek térségi szinten: 

− alacsony munkaintenzitású családok 
− magas a jövedelmi szegénység aránya 
− alacsony iskolai végzettség a szegények körében 

Az NTFS romákkal kapcsolatosan beazonosított azon problémahalmazai, amelyek a Kerekasztal ülésein is 
beazonosításra kerültek térségi szinten: 

− területileg egyenlőtlen elhelyezkedés a járás területén (szegmentált beavatkozás szüksége) 
− magas szegénységi arány 
− alacsony munkavállalási arány 

Az NTFS fő célja: gyakorlatias, valódi esélyeket teremtő fellépés a : 
− munkaerőpiaci integráció erősítésére,  
− esélyteremtő oktatás megteremtésére, 
− egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására 
− lakhatási támogatásokra, szegregációk felszámolására,  
− minőségi közszolgáltatások elérhetőségének biztosítására, és a  
− gyermekszegénység felszámolására 
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− iskolai tanulmányok során magas a lemorzsolódók aránya 
− rossz egészségi állapot 
− diszkrimináció 

Az NTFS gyermekekkel kapcsolatosan beazonosított azon problémahalmazai, amelyek a Kerekasztal 
ülésein is beazonosításra kerültek térségi szinten: 

− magas a védelembe vett gyermekek aránya 
− emelkedik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek aránya 
− nyári szabadidős programok, gyermekétkeztetés problémái 
− szűkös bölcsődei kapacitások 
− napközis foglalkoztatás hiányosságai 

 
Az NTFS beavatkozási területeit, a javasolt megoldásokat és a mezőtúri járásra vonatkoztatható, valamint a 
potenciális forrásokat az összefoglaló táblázat mutatja be: 
 

Nemzeti Társadalmi 
Felzárkóztatási 

Stratégia 
beavatkozási területei 

potenciális 
esélyegyenlőségi 

célcsoport 
 (Mezőtúri járás) 

jellemző beavatkozási módszer  
(Mezőtúri járás/NTFS) 

A potenciális 
Operatív Programok 

igénybevétele 
(önkormányzatok, 

vállalkozások) 

gyermek jólét gyermekek, nők 

részmunkaidős foglalkoztatás 
elterjesztése 

GINOP, TOP, EFOP napközbeni gyermekellátás kapacitás 
bővítése 

integrált gyermekprogramok 
Biztos Kezdet gyermekházak kialakítása 

oktatás-képzés romák, gyermekek, nők 

tanórán kívüli szabadidős programok 

EFOP, TOP,  

közösségi központok, szociális 
foglalkoztatók és képzési centrum 

kialakítása 
iskolai átmeneteket könnyítő programok 

tanári kompetencia bővítése, szülői 
szemlélet formálása 

komplex pedagógiai programok 
oktatási infrastruktúra fejlesztése 

foglalkoztatás 

romák, 
mélyszegénységben 

élők, fogyatékkal élők, 
nők 

átmeneti foglalkoztatás, szociális 
gazdaság, közfoglalkoztatás 

TOP, GINOP, VP foglalkoztatást ösztönző támogatások 
munkaerő-piaci képzés, állásközvetítés 

helyi piac, helyi gazdaságfejlesztés 

egészségügy 
gyermekek, romák, 
mélyszegénységben 

élők, idősek, nők 

egészségügyi szolgáltatások minőségi 
fejlesztése, hozzáférés biztosítása TOP, KÖFOP, EFOP egészséges életmódra nevelés, 

sportprogramok 

lakhatás mélyszegénységben 
élők, romák, idősek 

szociális rehabilitáció, szociális lakhatás  KEHOP, EFOP, TOP magatartás-minták fejlesztése 

diszkrimináció romák, 
mélyszegénységben élők 

civil szervezeti kapacitások fejlesztése 

EFOP kétirányú szemléletformálás 
közösségi konfliktusok-közbiztonság 

problémainak kezelése 
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT  

A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia és helyi integrációja, forráscsoportok meghatározása 
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II.B.3 Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 

A Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy a hazánk vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen 
folyamatokat megfordítva, a fenntarthatóságot, az életképes agrár- és élelmiszertermelést és a vidéki élet 
értékeit középpontba állító jövőkép alapján kijelölje az ország vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, 
valamint az azok elérését biztosító programok és intézkedések végrehajtási kereteit. A dokumentum a 2012-
2020-as időszak stratégiai céljait foglalja össze, ezen dokumentum alapján készült a VP, amely a 2020-ig 
terjedő időszak forráslehívásait tartalmazza.  
A Nemzeti Vidékstratégia jövőképe egy olyan ország képe, ahol a többfunkciós, jó minőségű termékeket 
előállító mezőgazdaság, és a környezet- és tájgazdálkodás válik általánossá. A jövőkép elérésnek elsődleges 
eszköze az NVS szerint a családi gazdaságokon alapuló élelmiszertermelés, amely hozzájárulhat a 
mezőgazdaság munkahelyteremtő képességének növeléséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez a kapcsolódó 
tevékenységek (helyi kézművesség, feldolgozás, értékesítés, vendéglátás, vidéki (falusi, tanyasi, öko- és 
egészségturizmus) felfuttatása révén. A társulások, szövetkezetek kialakítása pedig mindezen folyamat 
megszervezésének kulcsa.  
A termelői-fogyasztói közösségek, „Hangya típusú” térségi szövetkezetek, valamint a helyi és regionális 
termékek és piacok, továbbá a helyi pénzek is hozzájárulnak a térségek gazdasági autonómiájának 
növekedéséhez és a munka hasznának helyben tartásához, az önfoglalkoztatás és az önellátás mértékének 
növeléséhez. Ez az ország külső kiszolgáltatottságának jelenlegi mértékét is csökkenti. A megerősödő 
családok, önálló gazdasági egzisztenciák, erős civil szféra és helyi közösségek, autonóm kistérségek és azok 
együttműködése, a kis egységek hálózata. 
 

A Nemzeti Vidékstratégia 
2012-2020 stratégiai céljai 

Az NVS kapcsolódó 
célterületei 

Az NVS által 
beazonosított 
célcsoportok 

jellemző 
beavatkozási 

módszer  
(Mezőtúri 

járás/NTFS) 

potenciális 
esélyegyenlőségi 

célcsoport 
 (Mezőtúri járás) 

A potenciális Operatív 
Programok 

igénybevétele 
(önkormányzatok, 

vállalkozások) 

tájak, természeti értékek 
megőrzése  

természeti értékek és 
erőforrások védelme 

aktív korosztály 
(megélhetésük, 

foglalkoztatásuk a 
vidék 

megmaradása 
szempontjából 
létfontosságú) 

fiatal családok 
(másodlagosan: 
gyermekek és 

idősek), valamint 
a fogyasztásban 
érintett városi 

lakosság 

 

vidéki 
környezetminőség 

javítása 

sokszínű és életképes 
agrártermelés 

föld és birtokpolitika 
fenntartható 

agrárszerkezet és 
termeléspolitika 

élelmezési és 
élelmiszerbiztonság 

biztonságos 
élelmiszerellátás 

vidék gazdasági 
létalapjának biztosítása, 
foglalkoztatás 

helyi 
gazdaságfejlesztés 

helyi 
gazdaságfejlesztés 

romák, 
mélyszegénységben 

élők,  
VP, TOP, EFOP 

vidéki közösségek 
megerősítése, vidéki 
életminőség javítása 

vidéki szellemi és 
fizikai infrastruktúra, 
egészségfejlesztés, 
helyi közösségek 

fejlesztése 

esélyegyenlőségi 
célcsoportokat 
„kiszolgáló” 

infrastruktúra-
fejlesztés, helyi 
közösségépítés, 
civil szervezetek 

támogatása 

ÖSSZES VP, TOP, EFOP, 
KEHOP 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT  
A Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia és helyi integrációja, forráscsoportok meghatározása 
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II.B.4 Semmelweis Terv 

A Semmelweis-terv: Újraélesztett Egészségügy – Gyógyuló Magyarország c. dokumentum a hazai 
egészségügyi rendszer új alapokra helyezését irányozta elő 2011-ben. A dokumentum alapvetően szakmai 
ágazati stratégia, területi pillérei nincsenek, területfejlesztési vonatkozású megállapításokat nem tartalmaz. A 
Térségi Esélyteremtő Programterv szempontjából azonban fontos ágazatpolitikai célokat határoz meg, 
amelyek közül kiemelendőek az alapellátással kapcsolatos célok. 
 

Semmelweis-terv területi céljai potenciális esélyegyenlőségi célcsoport 
(Mezőtúri járás) 

háziorvosi, házi gyermekorvosi hálózat képességének és 
érdekeltségének erősítése a helyben befejezett ellátások 
arányának növelésére 

ÖSSZES 

helyi területi és szolgáltatói együttműködés elmélyítését 
a praxisközösségek, kistérségi alapellátási központok 
kialakítása 

ÖSSZES 

egészségnevelés gyermekek, romák, mélyszegénységben élők 
A védőnői hálózat, valamint az otthoni szakápolást és 
szociális gondozást végző önkormányzati, civil és 
egyházi szervezetek munkájának szorosabb integrációja 

ÖSSZES 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT  
A Semmelweis-terv és helyi integrációja, forráscsoportok meghatározása 

 

II.B.5 Nemzeti Közlekedési Stratégia 

A Kormány 2014 augusztusában fogadta el a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát, 
amely a 2014-2050 évekre szóló közlekedésfejlesztési prioritások összefoglalója; célja a gazdaság és a jólét 
mobilitási feltételeinek biztosítása. A közlekedésfejlesztés az esélyegyenlőségi célcsoportok szempontjából 
elsődlegesen a szolgáltatások elérhetőségének biztosítását szolgálja a Mezőtúri járás területén, így az NKS 
vizsgálata is elsősorban ezen szempont figyelembe vételével célszerű.  
 
Az NKS készítésének logikája az volt, hogy nem pusztán a rossz minőségű közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésére koncentrált, hanem mindezt a valós gazdasági tevékenység meglétével, illetve kívánatos 
fejlesztésével kapcsolta össze. Így feltárásra kerültek a valós térszerveződési folyamatok. és megállapították, 
hogy a térségek egyes kiemelkedő, az adott kapcsolatrendszerre speciálisan jellemző gazdasági funkciói 
befolyásolják a fejlesztésre javasolt infrastrukturális kapcsolatokat, azok módját, irányát, prioritásait. Ez 
kifejezetten fontos szempont; ha a Mezőtúri járás területén található települések, vállalkozások nem 
képesek önkormányzati programok, koncepciók, valamint vállalati együttműködések mentén valós 
helyi gazdasági fejlesztésre, nehezebben kaphatnak fejlesztési forrásokat a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésére. Az NKS célstruktúrája társadalmi célokra és fő közlekedési célkitűzésekre osztható.  

• A társadalmi célok valamennyi szintet, ill. az eszközöket is áthatják, így minden alatta lévő szinten 
megjelenő cél, ezen célokra hatással van. A társadalmi célok is egymással összefüggenek, valójában 
több szinten is megjeleníthetők, alapvetően levezethetők a fő társadalmi, gazdaságpolitikai 
célkitűzésekből. A közlekedési célok megfogalmazásának kiinduló pontja, hogy a társadalmi célok 
eléréséhez minél nagyobb mértékben hozzá tudjon járulni. Mindez presszionálja, determinálja 
arra a járás településeit, hogy a helyi gazdaságfejlesztés legyen az első számú prioritásuk a 
térségi fejlesztéspolitikában. 

o kiemelt társadalmi célok: 
 Környezetre gyakorolt negatív hatások csökkenése, klímavédelmi szempontok 

érvényesülése 
 Egészség- és vagyonbiztonság javulása 
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 A gazdaság hatékonyságának, növekedésének elősegítése 
 Foglalkoztatás javulása 
 Lakosság jólétének és mobilitási feltételeinek javulása 
 Területi egyenlőtlenségek mérséklése 
 Társadalmi igazságosság, méltányosság javítása (Kiemelten: Egyes társadalmi 

csoportok (pl. idősek, gyermekek, alacsony jövedelműek, fogyatékkal élők) 
szolgáltatásokhoz, létesítményekhez, járművekhez való hozzáférési 
körülményeinek javítása. 

 
Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúra-fejlesztési 
Stratégia társadalmi 

célrendszere 

potenciális 
esélyegyenlőségi 

célcsoport 
 (Mezőtúri járás) 

jellemző beavatkozási 
módszer  

(Mezőtúri járás) 

potenciális Operatív 
Programok igénybevétele 

(önkormányzatok, 
vállalkozások) 

Környezetre gyakorolt negatív 
hatások csökkenése 

nem releváns Egészség és vagyonbiztonság 
javulása 
A gazdaság hatékonyságának, 
növekedésének elősegítése 

Foglalkoztatás javulása mélyszegénységben 
élők, nők, romák 

térségi közlekedési 
infrastruktúra 

fejlesztése 
IKOP, TOP 

Lakosság jólétének és 
mobilitási feltételeinek 
javulása 

ÖSSZES 

Területi egyenlőtlenségek 
mérséklése ÖSSZES 

Társadalmi igazságosság, 
méltányosság javítása ÖSSZES 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT  
A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia és helyi integrációja, forráscsoportok 

meghatározása 
 

II.B.6 Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával fogadta el a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót. A dokumentum célrendszerét a határozat maga is összefoglalja, 
melyekből kiemelten a következőek vonatkoznak az esélyegyenlőség térségi megteremtésére: 
Horizontális szempontok közül: 

• befogadás – társadalmi felzárkózás, 
• esélyegyenlőség megteremtése nemzetiségi identitás erősítése, 
• fenntartható fejlődés – fenntartható növekedés 

Forrás felhasználási alapelvek közül: 
• partnerség és közösségi részvétel, 
• foglalkoztatáshoz való hozzájárulás, 
• megtermelt értékek hasznosulása a helyi közösség javára, kedvezményezettség 

Koncepció négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt jelöl ki. A négy cél a társadalom és 
gazdaság egészének szól, beleértve a társadalom és a gazdasági környezethez való viszonyulást és a 
környezeti szempontokat is. Az átfogó célok  - melyek mindegyike integrálható a Térségi Esélyteremtő 
Programtervbe - a gazdasági és társadalmi fordulatot célozzák meg, az alábbiak szerint: 

• értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 
• népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, 
• természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme, 
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• térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 
Az alábbiakban a Mezőtúri járás esélyegyenlőségi célcsoportjai, és az OFTK vonatkozó, kapcsolódó 
megállapításai kerülnek bemutatásra. Mindezek alapvetően határozhatják meg a térség fejlesztéspolitikai 
céljait, tekintettel a visszacsatolás igazolására.  
 
Romák helyzete 
A roma népesség jelenléte az ország több pontján térszervező erővé vált az elmúlt évtizedekben. A Mezőtúri 
járás területén lélekszámarányuk az országos átlagnak megfelelő.  

 
Az OFTK – az NTH vizsgálata alapján - korrelációt igazol vissza a romák arányát és a foglalkoztatási, 
egészségügyi helyzetet illetően. A roma háztartások több mint felének nincs egyetlen dolgozó tagja sem. A 
szakképzettséggel rendelkező romák körében viszont az 50%-ot meghaladja azoknak az aránya, akiknek 
rendszeres vagy alkalmi munkája van. A tanultabb romák munkavállalási rátája tehát megközelíti az ország 
egészére érvényes foglalkoztatottsági rátát, számuk azonban még mindig rendkívül alacsony. A roma 
integráció kulcsaként a mélyszegénység felszámolásán, és a helyi gazdaság, önfoglalkoztatás fejlesztésén túl 
a térségek adottságaihoz igazodó átfogó és integrált szakpolitikai kezdeményezéseket említi; vagyis a helyi 
önkormányzatok helyismeretét, a helyi összefogást tartja az első számú megoldásnak.  
 
Mélyszegénység 
Ma Magyarországon a szegénységi kockázatok a háztartás gyerekszámától, a felnőttek iskolázottságától és 
munkaerő-piaci aktivitásától, valamint a családszerkezettől függenek leginkább. Magyarországon az 
országos szegénységi arány (hányan élnek a medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebből) 2010-ben 
12,3% volt. A „mélyszegénység” és a „szegénység” közötti halvány határok miatt nem túlzás kijelenteni, 
melyet különböző kutatások is visszaigazolnak, hogy az ország lakosságának közel harmada él 
szegénységben. Ismerve a térség általános mutatóit, ez az arány még magasabb is lehet a környéken.  
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Demográfia 
A népességszám csökkenése, a kedvezőtlen termelékenységi ráta és gyermekvállalási hajlandóság 
csökkenése egyaránt általános problémát jelent országszerte. A népesség csökkenése a térségben a KSH 
trendjei alapján 2010-2021 közötti időszakban várhatóan 5-10% közötti lesz, jellemzőbben megközelíti a 
20%-ot! 

 
A belső migráció különösen nagy gondot okoz a megyében, illetve a Mezőtúri járás területén is. Az 
elvándorlás a térségből országosan is különösen magas értéket mutat.  
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Egészségi állapot 
Mind a várható élettartam, mind a különböző életmódfüggő betegségek kockázata magasabb a térségben az 
országos átlagnál. Az esélyegyenlőségi célcsoportoknál különösen problémás, hogy a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok értékrendjében rendkívül alacsony helyet foglal el az egészség, mint érték, illetve az 
egészséges életvitel. Ezt egyrészt súlyosbítja az egyenlőtlen hozzáférés bizonyos lehetőségekhez, amelyek az 
egészséges életmód kialakításához és fenntartásához szükségesek. Másrészt, a családi háttér és neveltetés 
már a korai gyermekkortól befolyásolja az egyén egészséggel összefüggő viselkedését, sőt erőteljes hatása 
van a későbbi életszakaszokra jellemző egészséget támogató, vagy azt veszélyeztető magatartásformák 
kialakulására. Megújításra szorul az elsődleges megelőzés intézményrendszere, a helyi és a térségi 
szakorvosi ellátást szolgáló intézmények infrastruktúrájának fejlesztése.  
 
Oktatás 
Bár a népesség iskolai végzettségének alakulása folyamatosan javuló tendenciát mutat a rendszerváltás óta 
eltelt időszakban, de ennek ellenére is folyamatosan újratermelődik egy jelentős mértékű alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkező réteg és továbbra is jelentős az iskolát idő előtt elhagyók, lemorzsolódók aránya. 
A tehetségsegítő rendszerek terjedése ellenére még mindig nem fordít az oktatáspolitika elég figyelmet a 
tehetséggondozásra, holott a tehetségek egy adott ország versenyképességét meghatározó kulcstényezővé 
léptek elő. A szakképzési rendszer és a térségi gazdasági elvárások egymáshoz igazítása szintén olyan 
feladat, amit helyben lehetséges megoldani.  
 
Foglalkoztatás 
Magyarországon a munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett célcsoportok az alacsonyan képzettek, a 
megváltozott munkaképességűek, az 50 éven felüliek, a fiatal pályakezdők, valamint a kisgyermekes nők. A 
fogyatékossággal élő személyek minél teljesebb társadalmi integrációjához elengedhetetlenül szükséges az 
integrált, illetve védett munkaerő-piacon való növekvő jelenlétük. A 2001. évi népszámlálás szerint a 
fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatási mutatója mindössze 9%-os volt. A szociális ellátórendszer 
munkavállalás ellen ösztönző hatása és az iskolarendszer hiányosságai mára a munkaerő-piac igényeit 
teljesíteni nem tudó rétegek és térségek kialakulásához vezettek. A hazai foglalkoztatás problémái különösen 
erősen jelentkeznek a munkaerő-piac terén leghátrányosabb helyzetű roma népesség esetében. A roma 
népesség foglalkoztatási szintje kevesebb, mint fele, munkanélküliségi rátája háromötszöröse a nem roma 
lakosságénak. Annak ellenére, hogy 2000 és 2011 között 80%-kal nőtt a részmunkaidőben dolgozó nők 
száma, arányuk az összes női foglalkoztatottból csak 10%. Az atipikus foglalkoztatás vállalása nagyon 
erőteljesen függ a nők társadalmi-gazdasági helyzetétől: az ország keleti felében és a periférikus 
kistérségekben élő, alacsonyan iskolázott, szakképzetlen, gyermeküket egyedül nevelő nők számára ez a 
foglalkoztatási forma nem elérhető. 
 
A társadalom önmagát megújító kapacitása elsősorban a munkával kapcsolatos értékekben tükröződik. A 
felmérések azt mutatják, hogy a magyar munkavállalók többségének munkával kapcsolatos elvárásait 
elsősorban a jó fizetés és a biztos munkahely határozza meg, míg a felelősségteljes és kreatív munka 
vállalása az utolsó helyekre került. Ezek a biztonságra törekvő munkaértékek az elmúlt húsz év gazdasági és 
munkaerő-piaci kiszámíthatatlanságának és anomáliáinak lenyomatai. 
 
Helyi gazdaságfejlesztés 
Az OFTS elsősorban azon térségek számára javasolja a helyi gazdaságfejlesztést prioritásként, amely 
térségek: 

• földrajzi elhelyezkedése belső periférikus 
• kedvező mezőgazdasági adottságúak 
• külső beavatkozás hiányában leszakadásuk (elvándorlás, népességcsökkenés, stb.) folytatódik. 

Alapvető cél, hogy ezek a térségek és településrészek egyedi stratégiák szerint, külső erőforrások 
bevonásával (pl. fejlesztési többletforrások, befektetés-ösztönzés) és a belső erőforrások feltárásával 
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(munkaerő, eladható termelési tradíciók, természeti erőforrások), lehetőleg közösségi részvétellel és erőteljes 
állami jelenlét mellett zárkózzanak fel, újuljanak meg. A perifériák támogatásának hatékonyabbá tétele a 
források koncentrálását teszi szükségessé, ezért a legnagyobb problémákkal küzdő térségeknek, a valódi 
szükségleteiket szolgáló célokra kell elsősorban a támogatásokat adni. Az országos tehetségsegítő 
programnak különösen nagy szerepe lehet a leszakadó térségek felzárkóztatásában. 
Megoldást ezen térségek – így a Mezőtúri járás – számára is az ún. autonóm térség szempontjai kínálják. 
Ezekben a térségekben a helyi erőforrásokon alapuló fejlődésnek kell nagyobb teret biztosítani, de ez nem 
jelenti a külső erőforrások bevonásának elvetését. A két módszer optimális ötvözete révén léphetnek a 
térségek egy gazdaságilag, társadalmilag és környezetileg is fenntartható fejlődési pályára. Az autonóm 
térségek a belső erőforrásokat feltáró, annak hasznosítására törekvő működési modellt és fejlődési pályát 
valósítanak meg. A helyben, helyiek által kiaknázott és felhasznált erőforrások a térséget és az ott élőket 
gyarapítják: 

• a belső helyi erőforrások feltérképezésével és kiaknázásával, a térség/település gazdasági 
erőforrásainak dinamizálásával, 

• a helyi közösségi javak közösségi hasznosításával, a jövedelmek egyenletes elosztásával, azaz 
arányaiban jelentős helyi munkahelyek teremtésével, 

• a helyi közösség mozgósításával, a helyi identitás erősítésével, 
• a helyi erőforrások hosszútávon is fenntartható használatának kialakításával,  
• a város-vidék kapcsolat megújításával, az alkalmazkodóképesség növelésén keresztül,  
• a helyi gazdasági szereplők összekapcsolásával, helyi piacok kialakításával,  
• a jövedelmek áramlásának minél hosszabb ideig a térségen belül való tartásával. 

Az erőforrások megtestesülhetnek: 
• humán erőforrásban (munkaerő, ismeretanyag, tettrekészség, összefogás); 
• társadalmi erőforrásokban (társadalmi szereplők együttműködése a gazdaság szereplőivel, 

hagyományőrzés);  
• természeti és gazdasági erőforrásokban (tiszta környezet, környezetbarát energia és 

élelmiszertermelés, helyi építőanyag). 
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A helyi gazdaságfejlesztés által elérhető előnyök megvalósítását számos eszköz szolgálhatja. Az alkalmazott 
eszközök több szinten képesek figyelemreméltó változásokat generálni, nem csak a helyi gazdaság, de a 
helyi társadalom életének egyéb színterein is. A termelők térségi összefogása, az önkormányzatok helyi 
gazdasági szerepvállalása, a világhálón is szerveződő helyi piacok, az egymást segítő közösségek, és sok 
egyéb kezdeményezés jelzi, hogy megkezdődött a helyi gazdaságfejlesztési szemlélet terjedése. 
 
Az egyes térségek területi és ágazati fejlesztéseit részletesen bemutató OFTS azon megállapításai, amelyek a 
Mezőtúri járás esélyteremtéséhez szorosan kapcsolódnak, a következőek: 
 Vidékpolitika: 

• Vidéki települések, falvak, tanyák fejlesztése, gazdasági létalapjuk megerősítése. 
• Vidéki gazdaság, kiemelten az agrár- és élelmiszergazdaság helyi gazdaságfejlesztésbe illeszkedő 

fejlesztése, erősítése, foglalkoztatási szerepének növelése, a helyi gazdaságfejlesztése. 
• A vidéki munkaerő, különösen a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők megtartásának és 

megtelepedésének támogatása. 
Tanyás térségek fejlesztése 

• A tanyás térségek, tanyás külterülettel rendelkező önkormányzatok, illetve a tanyai gazdálkodók, 
lakosok számára érdemi és közvetlen fejlesztési forrás biztosítása, a meglévő tanyák megőrzése, a 
gazdasági termelésbe való visszaintegrálása 

• A tanyák tevékenység diverzifikációjának segítése: az önellátást szolgáló termelés mellett a 
termékek és szolgáltatások piacán való megjelenésének támogatása, a „több lábon állás” ösztönzése. 

• Közösségi részvételre épülő helyi fejlesztések 
• Autonóm partnerségi háló kialakítása 
• LEADER 

Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás1 
• A foglalkoztatás bővítése, a lakosság képzettségbeli szintjének emelése. 
• A térségközpontban elérhető szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztése, illetve méltányos 

elérhetőségének megteremtése. 
• A közlekedési, kommunális infrastruktúra biztosítása, fejlesztése az életminőség javítása és a 

foglalkoztathatóság érdekében. 
• Közösségépítés, a társadalmi kohézió erősítése, a térségek közösség megtartó erejének növelése. 
• Az egészség- és környezettudatosság formálása a lakosság körében, az egészségügyi és szociális 

szolgáltatások fejlesztése. 
• A köznevelés komplex, integrált szemléletű fejlesztése a leszakadó térségek, társadalmi rétegek 

integrációjának segítésében. 
• A térségek lakossága számára a mobilitás lehetőségeinek megteremtése a munkahelyekkel jobban 

ellátott és kedvezőbb életkörülményeket biztosító helyszínekre. 
• „Életképes vidék, vidékfejlesztési prioritás” 
• A vidéki foglalkoztatás növelése. 
• A város-vidék kapcsolatok társadalmi konszenzuson alapuló, megújító helyreállítása. 
• A vidék gazdaságának több lábra állítása, a helyi, térségi gazdasági autonómia erősítése. 

Gazdaságfejlesztési műhelyek, szervezet- és kapcsolatrendszer kialakítása, erősítése. 
• A helyi termelés, feldolgozás és fogyasztás összehangolása, a gazdasági tevékenységek, tranzakciók 

térségen belül tartása. 
• A vidéki népesség egészségügyi ellátásának fejlesztése. 
• A vidéki települések, falvak közösségi szolgáltatásainak erősítése 
• A vidéki települések infrastrukturális fejlesztése, az elérhetőségük javítása. 

1 116/2011 Kormányrendelet alapján a Mezőtúri járás területe ún. „hátrányos helyzetű térség” kategóriába tartozik 
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• A vidék kulturális és épített örökségének megőrzése, helyreállítása, fenntartható fejlesztése és 
turizmusba történő bekapcsolása 

• A vidékfejlesztés szellemi, szemléleti, kulturális megalapozása, tudásátadás, tehetséggondozás. 
• A vidékfejlesztés képzési, szakmai bázisainak kialakítása, erősítése. 
• A helyi termelés, feldolgozás és értékesítés összehangolására ösztönző rendszer kidolgozása. 

Lényeges a helyben termelt áruk és szolgáltatások helyi értékesítési adóvonzatainak átgondolása, 
csökkentése, továbbá az adminisztrációs terhek mérséklése. 

• A helyi termelői piacok, térségi és országos értékesítési hálózatok megteremtésének ösztönzése. 
• A háztáji gazdálkodás során időszakosan megjelenő felesleg felvásárlását szolgáló hálózat 

kialakítása. 
• A civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatainak erősítése, a feladatátvállalások ösztönzése. 
• A vidékfejlesztés és a turizmus (vidéki-, falusi-, tanyasi-, agro-, öko-, természetjáró- ,lovas-, vadász-, 

vízi-, vízparti-, horgász-, kerékpáros-, kemping-, kulturális-, örökség-, rendezvény- stb. turizmus) 
kapcsolatainak erősítése. 

• A foglalkoztatás, a megélhetés és a szállítási költségek minimalizálása céljából a helyi gazdaságra, a 
helyi piac ellátására fókuszálás, a helyi központok elérhetőségének biztosítása, javítása. 

• A közszolgáltatások és értékek elérhetővé tétele. 
 
Az OFTS minden megyére vonatkozóan fejlesztéspolitikai prioritásokat határoz meg. Jász-Nagykun-Szolnok 
megye helyzetét és fejlesztési prioritásait a következőek szerint foglalja össze: 
 Helyzetkép: 

• „A tiszántúli részeken elmaradott, periférikus térségek alakultak ki. A nagytérségi és környezeti 
adottságok hasznosításának akadálya a gyorsforgalmi úthálózat hiánya és a közúthálózat romló 
állapota. A kedvező adottságokon alapuló mezőgazdasági termelés csökkenő volumenű, de javuló 
minőségű… A népesség erősen fogy, a fiatalkorúak körében pedig nő a romák aránya. A 
foglalkoztatottak száma csökken, a munkanélküliség növekszik.” 
Fejlesztési prioritások: 

• Erőteljes kapcsolódás a fejlődő fővárosi térséghez és M1-M5 tengelyhez a gyorsforgalmi utak (M4, 
M8, M44) kiépítése, a közút- és vasúthálózat fejlesztése, az innováció és a gazdasági együttműködés 
bővítése által. 

• Versenyképes megye kialakítása Szolnok térsége súlyának növelésével, a Jászság új minőségű 
fejlesztésével, a Tiszántúlon új növekedési pólusok kialakításával és a Tisza-tó kiemelt kezelésével.  

• Az agrárium együttműködésen alapuló megújítása a tájfenntartó kapacitás növelése és a termelés 
bővítése érdekében. 

• Kiegyensúlyozott Tisza-mente és kultúrtájak hálózata létrejöttének előmozdítása összehangolt 
vízügyi, környezetvédelmi, energetikai, turisztikai és vidékfejlesztéssel. 

• A népességmegtartó képesség növelése a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a képzettség és az 
egészségi állapot javítása, a felsőfokú oktatás fejlesztése és az infrastrukturális felzárkóztatás 
folytatása segítségével.  

• A leszakadó térségek és társadalmi csoportok felzárkóztatása a foglalkoztatási, infrastrukturális, 
intézményi, társadalmi és kulturális feltételek biztosításával. 

 
 
Az OFTS gyakorlatilag minden operatív program meghatározó eleme, ez alapján készült a Széchenyi 
2020 program. A bemutatott fejlesztéspolitikai opciók elsősorban a Területfejlesztési Operatív 
Programhoz köthetőek, de gyakorlatilag minden potenciális térségi fejlesztési és pályázati célt 
meghatároz. 
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II.B.7. Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési Koncepciója 
 
2013-ban készült el Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési Koncepciója. A koncepció 
helyzetértékelésre és javasolt intézkedésekre osztható. A megye érték-, és konfliktustérképén jól látható, 
hogy a Mezőtúri járás területe „kiesik” a speciális térségi helyzetből, gyakorlatilag „szűz” terület; jellemző 
potenciált nem lehet beazonosítani, a relatív földrajzi zártsága jelentősebb külső kapcsolatokat sem 
eredményez.  
 

 
 
A térség fő problémája a belső periféria hatásokból fakad. Egyrészt a Körös, mint természetes „akadály”, 
távol tartja a Mezőtúri járás településeit a makrogazdaságba való bekapcsolódástól, a Kecskemét-
Kunszentmárton-Szarvas-Békéscsaba tengelytől, másrészt a Szolnoktól való relatív távolság erősebb 
gazdasági potenciált jelent a földrajzilag közelebb fekvő városok (Martfű, Törökszentmiklós) számára. Így a 
Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megye perifériára szorult megyehatár-menti térségeinek pozícióját 
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markánsan javíthatja a Mezőtúr-Szarvas között kiépülő, több évtizede dédelgetett tervként már 
megfogalmazott közúti híd. A 46-os főút távolabbi tervekben sem szerepel mint gyorsforgalmi út; így a 
megyeközponthoz történő erőteljesebb kapcsolódás helyett a Mezőtúri járásnak kizárólag az imént említett 
fejlesztés jelenthetné a makrogazdasági vérkeringésbe történő bekapcsolódást.  
A megyei fejlesztési koncepció ezért hasonlóképpen az országos stratégiai anyagokhoz; a belső erőforrások 
megerősítését javasolja. A természeti erőforrásokkal való új típusú, fenntartható gazdálkodás rendszere, az 
agrár-élelmiszeripari-zöldipari-megújuló energetikai vertikum, valamint a kisvárosok hálózatának 
összehangolt, munkamegosztásra épülő, differenciált megújítása-megerősítése az egyedi adottságok kellően 
érzékeny hasznosítására építve alapozhatja meg a tartósan.  
Kiemelt figyelem fordul a társadalmi megújulás felé; e nélkül ugyanis a beruházások sem érhetik el tervezett 
társadalmi céljaikat. Jelentős mértékben koncentrál a koncepció ezért a humánerőforrás (humántőke) 
fejlesztésére, melynek célcsoportját az egyének alkotják, akik számára elsődleges az életminőség érzékelhető 
javulása; esélyeik az egészséges környezethez és lakhatáshoz, illetve a szolgáltatásokhoz és a tudáshoz való 
hozzáférés területén, életminőségüket és munkaerő-piaci „értéküket” szoros egymásra hatásban határozzák 
meg. Valamint hasonlóan fontos a társadalmi erőforrás (társadalmi tőke) fejlesztése, ahol az egyének közötti 
együttműködés, kommunikáció és munkamegosztás eredményeként társadalmi többlethaszon keletkezik; ez 
a társadalmi többlethaszon az egyének, a gazdasági szereplők, a társadalmi ellátó rendszerek, a helyi 
közösségek, a települési önkormányzatok együttműködési készségének és képességének fejlesztésére 
irányuló célirányos programok hatására folyamatosan nő. 
A térségi fejlesztési célok a Mezőtúri járás települései számára a következő jövőképet irányozzák elő: 

• Mezőtúr-Szarvas-Szentes agrárfejlődés oktatási, kutatási bázisai 
• belső perifériák helyzetének javítása tömegközlekedés, infokommunikáció és az alsóbbrendű utak 

fejlesztése révén 
A térség kiemelt területi célja a „Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó képességének 
javítása” – (T4 cél) – ismételten kapcsolódva az OFTK célrendszeréhez.  
 

ÁTFOGÓ CÉLOK Korreláció a Térségi Esélyteremtő 
Programterv céljaival 

Erőteljes kapcsolódás a makrogazdaság fejlesztési tengelyeire közvetett, nem jelentős hatás 
Változatos kulturtájak dinamikus egyensúlya közvetett, kevésbé jelentős hatás 
Egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom közvetlen, jelentős hatás 

SPECIFIKUS CÉLOK Korreláció a Térségi Esélyteremtő 
Programterv céljaival 

A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának 
javítása közvetlen, jelentős hatás 

Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és 
foglalkoztatási potenciáljának növelése közvetlen, kevésbé jelentős hatás 

Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és 
esélyegyenlőségének javítása közvetlen, jelentős hatás 

A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj konszolidációját 
hátráltató infrastrukturális hiányosságok felszámolása közvetlen, jelentős hatás 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT  
A Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési Koncepciója és helyi integrációja 
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II.C. A térségi infrastruktúra bemutatása 
 
A térségi infrastruktúra bemutatása során meghatározásra kerültek azon infrastruktúra elemek, amelyek 
szerepet játszanak az esélyegyenlőségi célcsoportok közszolgáltatásokkal történő ellátásában. Így ebben a 
fejezetben jellemzően a műszaki infrastruktúra bemutatása elsődleges, de emellett a klasszikus 
infrastruktúra-felosztás elemei is a vizsgálat tárgyát képezik: 

• műszaki (anyagi) infrastruktúra (kiemelt vizsgálat) 
• intézményi infrastruktúra  

 
Így: - műszaki: 

• térségi (járási) összeköttetést biztosító úthálózat 
• bölcsődei épületek helyzete, eszközállománya 
• óvodaépületek állapota, eszközállománya 
• általános iskolai épületek állapota, eszközállománya      
• szociális szolgáltatást biztosító épületek állapota, eszközállománya 
• közművelődést biztosító épületek állapota, eszközállománya 
• egészségügyi ellátást biztosító épületek állapota, eszközállománya 

- intézményi: 
• közösségi közlekedés működtetése 
• szociális ellátórendszer működtetése 
• oktatási intézmények  
• közművelődési intézmények 
• egészségügy térségi intézményei  

 
Műszaki infrastruktúra bemutatása 
 
A Mezőtúri járás azon intézményeinek, illetve vonalas infrastruktúra-hálózatának vizsgálata szükséges, 
amelyek tényleges „kiszolgálói” az esélyegyenlőségi célcsoportok igényeinek, illetve biztosítják a 
célcsoportok számára szükséges szolgáltatásokat. Az infrastruktúra állapotának bemutatásához a települések 
gazdasági programjainak, helyi stratégiáinak vizsgálata, illetve a mélyinterjúk anyagai és a helyszíni 
állapotfelmérések szolgáltattak információt. A műszaki infrastruktúra bemutatása a következő struktúrában 
készült.  

• Intézmény épületének állaga:  
o T= teljes felújításra szorul. Színkód: piros 
o R= részleges felújításra szorul (pl. az elmúlt években bizonyos fejlesztést már végrehajtottak 

az épületen (nyílászárók cseréje, tetőcsere, hőszigetelés, stb., amelyek révén részben már 
felújításra került az épület). Színkód: sárga 

o M= modern, azaz vagy teljes körűen felújított, vagy új épületről van szó. Színkód: zöld. 
• eszközellátottság 

o IGEN: az intézmény belső infrastruktúrája, eszközállománya megújításra, bővítésre szorul.  
o NEM: az intézmény belső infrastruktúrája megfelelő minőségű, színvonalas munkát tesz 

lehetővé 
• Helyi stratégiában történő nevesítés: IGEN/NEM (Itt bemutatásra kerül, hogy bármilyen korábbi 

helyi stratégiában, koncepcióban, programban foglalkoztak-e már az intézménnyel, mint 
potenciálisan fejlesztendő infrastruktúrával.  

• Esélyegyenlőségi csoportok igényei alapján történő fejlesztés indokoltsága: IGEN/NEM (Az adott 
intézmény felújítása, és az esélyegyenlőségi csoportok kapcsolatának a HEP által történő 
összekötése. Azaz, az adott fejlesztési igény alátámasztható-e az esélyegyenlőségi célcsoportok 
igényeivel, kiszolgálásával, vagy nem.) 

 
 23 



Intézményi infrastruktúra bemutatása 
 
Az intézményi infrastruktúra bemutatása során a vizsgálat tárgyát azon intézmények, szervezetek 
közszolgáltatásának vizsgálata képezte, amelyek érintettek az esélyegyenlőségi célcsoportok ellátása 
szempontjából. A vizsgálat során azon szempontok kerültek kiemelésre, amelyek közvetlen kapcsolódást 
jelentenek a célcsoportok számára.  

II.C.1. Műszaki infrastruktúra bemutatása 
 
Térségi (járási) összeköttetést biztosító úthálózat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Mezőtúri járás közlekedésföldrajzi elhelyezkedése 
 
A Mezőtúri járás közlekedés-földrajzi helyzete kedvezőtlen. A járást ÉNY-DK irányban szeli ketté a 46-os 
számú főút Törökszentmiklós-Gyomaendrőd irányban, amely térségi összeköttetés és a kapcsolódó 
gazdasági potenciál szempontjából jóval kevésbé jelentős főút, mint a régió egyéb, kétszámjegyű főútjai (44-
es, 45-ös és 47-es). A járás déli részén a Körös folyó természetes akadályt képez. Mezőtúr Szarvas és a 44-es 
főút irányában csak kompösszeköttetéssel érhető el, a gazdasági – társadalmi funkcionális kapcsolatok 
szempontjából kevésbé jelentős potenciál, Gyomaendrőd irányában viszont közúti híd biztosítja a 
kapcsolatot.  
A térség gazdaságföldrajzi orientációja alapvetően É-ÉNY irányban érvényesül (Szolnok, Törökszentmiklós, 
és a 4-es főút iránya), ehhez az összeköttetést a 46-os számú főút és (kevésbé jelentős mértékben) a 04202-es 
(Mezőtúr-Kisújszállás) út biztosítja.  
Közlekedésföldrajzi szempontból a járás települései közül Mezőtúr és Mezőhék helyzete a leginkább 
kedvező, Mesterszállásé a legkevésbé. A járás térségi összeköttetéseinek javulását két új kiemelt beruházás 
támogatná leginkább: 

• 04631 sz. út (Mezőtúr-Szarvas) közúti híd létesítése 
• Túrkeve-Dévaványa közút létesítése (jelenleg földút) 

 
A 46-os főút mellett a járás úthálózatát, ezek állagát a következő táblázat foglalja össze. 
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Közút számozása Összeköttetés megnevezése Közút állaga 
46 Mezőtúr részlegesen felújításra szorul 
04202 Kisújszállás-Mezőtúr részlegesen felújításra szorul 
04203 Kuncsorba-Túrkeve teljes felújításra szorul 
04628 Tiszaföldvár-Mezőtúr rendkívül rossz állagú, teljes felújításra szorul 

04631 Mezőtúr-Szarvas részlegesen felújításra szorul (Sugár út), a komphoz 
csatlakozó szakasz kiváló minőségű 

04632 Kétpó-Mezőtúr teljes felújításra szorul 
04627 Martfű-Öcsöd részlegesen felújításra szorul 
46161 Mesterszállás bekötő teljes felújításra szorul 
 
A 46-os számú főút a kistérségen belüli településeket nem köti össze. A járás belső úthálózata négy 
számjegyű utakból áll, Mesterszállás öt számjegyű, ún. bekötőúton közelíthető meg; zsáktelepülésnek 
minősül. A járáson belül Kétpó-Mezőhék közötti kapcsolatot csak földút biztosítja. M?ind az öt település 
jelentős külterülettel rendelkezik. A külterületi úthálózat kisebb-nagyobb, a közúthálózathoz kapcsolódó 
nyúlványokkal rendelkezik, melyek nem állnak össze rendszerré. Jellemző a külterületi mezőgazdasági 
úthálózat elhanyagoltsága is. Kiépített, szabványos kerékpárút nincs a települések között.  

 
A térség közúti közlekedési hálózata 

 
Bölcsődei épületek állapota, eszközállománya 
 
Bölcsőde a járás két városában található, Túrkevén és Mezőtúron. Kisebb településeken történő létesítésük 
önálló intézményként nem igazoltak a helyi igények alapján. 
Túrkevén a jelenlegi épület felújításra szorul, a helyi stratégiák fontos megállapítása már teljesült; 
bevezetésre került az időszakos gyermekfelügyeletet és a játszócsoport szolgáltatás2. Mezőtúron a jelenlegi 
épület felújítása és új bölcsőde (férőhelybővítés) létesítése is tervbe van véve.3 Időszakos gyermekfelügyelet 
és játszócsoport is bevezetésre került.  

2 Tájékoztatás a Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjait érintő - 2013 június- 2015. június között zajló eredményekről, intézkedésekről 
3 Mezőtúr, Integrált Településfejlesztési Stratégia 
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Várható ugyanakkor, hogy a Széchenyi 2020 program keretein belül mintegy 17.000 bölcsődei (vagy azt 
helyettesítő) férőhelyet kívánnak létrehozni a 2020-ig terjedő időszakban, így minden bizonnyal a három 
kistelepülés számára is elérhető opcióvá válhat az önálló, helyben elérhető bölcsődei épület kialakítása. 
Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a várható gyermeklétszám alakulása ezt nem felétlenül igazolja vissza, 
azonban a szociális szolgáltatások bővülése a hátrányos helyzetű kistérség településein jelentősen javítana az 
érdekeltek életfeltételein. 

 

Intézmény megnevezése 
Intézmény 
épületének 

állaga 

Intézmény 
eszköz-

ellátottsága 

Helyi 
stratégiában 

eddig 
szerepelt-e a 

tervezett 
felújítás? 

Esélyegyen-
lőség javítása 
szempontjából 

indokolt-e a 
fejlesztés? 

Célcsoport 

Kétpó -      
Mesterszállás -      

Mezőhék -      

Mezőtúr Városi Bölcsőde (Zrínyi út 3.) R IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 

Túrkeve Túrkevei Óvodai Igazgatóság és 
Bölcsőde (Széchenyi u. 11.) R IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Túrkeve bölcsőde        Mezőtúr bölcsőde 
 
Óvodaépületek állapota, eszközállománya 
A járás területén található óvodák állapota néhány kivételtől eltekintve jelentős mértékben felújításra szorul. 
Kétpón tagintézmény működik, egy vegyes csoporttal; az épület felújításra szorul.4 Mesterszálláson az 
óvoda épülete teljes felújítás előtt áll, szintén tagintézményként működik, központja a Mezőtúr Városi 
Intézmény – Csoda-vár Központi Óvoda. Mezőhéken 2014-től önálló óvoda működik, korábban Martfű 
központtal működő tagintézményként funkcionált az intézmény.  
Mezőtúron egységes intézmény, a Mezőtúr Városi Intézmény – Csoda-vár Központi Óvoda látja el az 
oktatási szolgáltatást, számos telephellyel. A telephelyek jelentős részének állaga leromlott. A városban 
egyházi intézmények is találhatóak (református és katolikus), ezek állapota viszont modern, új és felújított 
épületek, valamint a minőségi eszközállomány is biztosított. Az esélyegyenlőség szempontjából ezen 
intézmények fenntartói kevésbé nyitottak az integrációra5, így különös figyelmet kell fordítania arra az 
önkormányzatnak, hogy a közszféra által fenntartott intézmények helyzete is javuljon a következő 
időszakban. Túrkevén a Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde intézményben látják el az óvodai 
szolgáltatásokat, szintén több telephelyen. A Deák Ferenc u. 5. szám alatti telephely új épület, a többi épület 
állapota viszont felújításra szorul. A városban a református egyház fenntartásában is működik egy óvoda.  

4 Kétpó Község Önkormányzata, Gazdasági Program a 2015-től 2019-ig terjedő időszakra 
5 Berettyó-Körös Többcélú Társulás Kistérségi Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016 
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Intézmény megnevezése 
Intézmény 
épületének 

állaga 

Intézmény 
eszköz-

ellátottsága 

Helyi 
stratégiában 

eddig 
szerepelt-e a 

tervezett 
felújítás? 

Esélyegyen-
lőség javítása 
szempontjából 

indokolt-e a 
fejlesztés? 

Célcsoport 

Kétpó 
Arany János Általános 

Művelődési Központ Napközi 
Otthonos Óvoda (tagintézmény) 

(Ond vezér út 26.) 

R IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 

Mesterszállás 
Bocsoda Óvoda – (Mezőtúr 

Városi Intézmény – Csoda-vár 
Központi Óvoda) 
(Szabadság út 9.) 

T IGEN NEM IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 

Mezőhék Mezőhéki Óvoda 
(Mártírok útja 9.) R IGEN NEM IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 

Mezőtúr 

Mezőtúr Városi Intézmény – 
Csoda-vár Központi Óvoda 

(Zrínyi M. u. 1.) 
R IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 

Mezőtúr Városi Intézmény – 
Csoda-vár Központi Óvoda 

(Mesekert Óvoda) (Kiss János 
altábornagy u. 64.) 

T IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 

Mezőtúr Városi Intézmény – 
Csoda-vár Központi Óvoda 

(Százszorszép Óvoda) 
(Rákóczi út 28.) 

R IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 

Mezőtúr Városi Intézmény – 
Csoda-vár Központi Óvoda 

(Harmatcsepp Óvoda) 
(Vásár utca 37.) 

R IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 

Mezőtúr Városi Intézmény – 
Csoda-vár Központi Óvoda 

(Gyermek-kert Óvoda) 
(Földvári út 61.) 

R IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 

Szent István Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 

(Szabadság tér 1.) 
M NEM  NEM  

Mezőtúri Református 
Kollégium Óvodája 

(Kossuth u. 2.) 
M NEM  NEM  

Túrkeve 

Kaszap Nagy István Református 
Általános Iskola és Óvoda 

(Mátyás király u. 3.) 
R IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 

Túrkevei Óvodai Igazgatóság és 
Bölcsőde (Széchenyi u. 11.) T IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 

Túrkevei Óvodai Igazgatóság és 
Bölcsőde (Deák Ferenc u.5) M IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 

Túrkevei Óvodai Igazgatóság és 
Bölcsőde (Dr. Nánási L u. 3.) T IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 

Túrkevei Óvodai Igazgatóság és 
Bölcsőde (Kálmán király u.13.) T IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 
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Kétpó Óvoda     Mesterszállás Óvoda         Mezőhék Óvoda 
 
 
 
 

Mezőtúr Óvoda (Csoda-vár)   Mezőtúr Óvoda (Mesekert)          Mezőtúr Óvoda (Százszorszép) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezőtúr Óvoda (Harmatcsepp)             Mezőtúr Óvoda (Gyermek-kert)          Mezőtúr Óvoda (Szent István) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezőtúr Óvoda (református)                  Túrkeve Óvoda (Kaszap)             Túrkeve Óvoda (Széchenyi 11.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Túrkeve Óvoda (Deák F.)   Túrkeve Óvoda (Dr. Nánási)             Túrkeve Óvoda (Kálmán király) 
 
 
 
 

 
 28 



Általános iskolai épületek állaga, eszközállománya 
 
Az iskolák helyzete általánosságban valamivel kedvezőbb a térségben, mint az óvodáké. A kétpói iskola 
épülete önkormányzati tulajdonban van, épülete közepesnél rosszabb állapotú, udvara teljes egészében 
fejlesztendő. Az intézmény a túrkevei református általános iskola tagintézménye. Mesterszálláson szintén 
tagintézményként funkcionál az általános iskola, itt mezőtúri fenntartóval. Az épület állaga rendkívül rossz, 
teljes felújításra szorul. Mezőhéken korábban tagiskola működött, az épület 2006-ban fel lett újítva, azonban 
2015-től megszűnt, immár az alsó tagozatosok is szomszéd településekre járnak tanulni.  
Mezőtúron megfelelő az ellátottság. A városban egy önkormányzati tulajdonban lévő általános iskola 
található, három telephellyel, egy zeneiskola, valamint egy-egy egyházi fenntartású (katolikus-református) 
általános iskola. Túrkevén kettő általános iskola található, 2-2 telephellyel, külön alsó és felső tagozattal. Az 
egyik iskola önkormányzati működtetésű, a másikat a református egyház működteti.  
 

 

Intézmény megnevezése 
Intézmény 
épületének 

állaga 

Intézmény 
eszköz-

ellátottsága 

Helyi 
stratégiában 

eddig 
szerepelt-e a 

tervezett 
felújítás? 

Esélyegyen-
lőség javítása 
szempontjából 

indokolt-e a 
fejlesztés? 

Célcsoport 

Kétpó 
Túrkevei Kaszap Nagy István 

Ref. Ált.Isk tagintézménye 
(Almásy tér 2.) 

R IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Mesterszállás 
Mezőtúri Általános Iskola és  
 Alapfokú Művészeti Iskola 

Mesterszállási Általános 
Iskolája (Rákóczi út 15.) 

T IGEN NEM IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Mezőhék -      

Mezőtúr 

Mezőtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

(Kossuth u. 82.) 
M IGEN NEM IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Mezőtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

(Rákóczi út 40) 
R IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Mezőtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

„Újvárosi iskola” (XIII. u. 12.) 
T IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Mezőtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
(Bárdos Lajos Zeneiskola) 

(Bajcsy-Zs. u. 39/a) 

R IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Szent István Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 

(Szabadság tér 1.) 
M NEM  NEM  

Mezőtúri Református 
Kollégium - Gimnázium, 

Szakközépiskola, Általános 
Iskola és Óvoda  (Kossuth u. 2.) 

M NEM  NEM  

Túrkeve 

Kaszap Nagy István Református 
Általános Iskola és Óvoda – 

alsó tagozat (Kossuth L. u. 15) 
R IGEN NEM IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Kaszap Nagy István Református 
Általános Iskola és Óvoda – 

felső tagozat  
(Kálmán király u. 2) 

R IGEN NEM IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Túrkevei Petőfi Sándor 
Általános Iskola – alsó tagozat 

(Kossuth u. 33.) 
T IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Túrkevei Petőfi Sándor 
Általános Iskola – felső tagozat 

(Petőfi tér 6.) 
R IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 
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       Kétpó Iskola          Mesterszállás Iskola      Mezőtúr Iskola (Kossuth) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mezőtúr Iskola (Rákóczi)      Mezőtúr Iskola (Újvárosi)             Mezőtúr Iskola (Bárdos-Zeneiskola) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Mezőtúr Iskola (Szent István)  Mezőtúr Iskola (református)            Túrkeve Iskola – Kaszap (Kossuth 15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Túrkeve Iskola – Kaszap (Kálmán)  Túrkeve Iskola (Kossuth 33)   Túrkeve Iskola (Petőfi tér) 
 
Szociális ellátást biztosító épületek állaga, eszközállománya 
 
A szociális ellátást biztosító intézmények alatt azon helyszínek kerültek felsorolásra, ahol a szociális 
szolgáltatást önálló épületek biztosítják. Kétpón, Mezőhéken az önkormányzat épületét, Mesterszálláson a 
Rákóczi út 5. szám alatt található iskolaépületet használja a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális 
Szolgáltató Központja a feladatok települési ellátására, ahol önálló irodahelyiséggel rendelkeznek. A 
szociális szolgáltatások (intézményi infrastruktúra) megoszlását a II.C.2. fejezet tartalmazza. Intézményi 
épülettel, felszerelt eszközállománnyal két helyszínen, Mezőtúron és Túrkevén rendelkezik az SZSZK., 
illetve az Idősek Otthona. Túrkevén az SZSZK székhelyének bővítésére nincs lehetőség, mindenképpen új 
épületre van szükség a szolgáltatások további színvonalas ellátásához. A jelenlegi épület méretei nem 
megfelelőek, teljes felújításra szorul. A táblázatban ezért teljes felújítás került megjelölésre, a speciális 
megjegyzéssel. 
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Intézmény megnevezése 
Intézmény 
épületének 

állaga 

Intézmény 
eszköz-

ellátottsága  

Helyi 
stratégiában 

eddig 
szerepelt-e a 

tervezett 
felújítás? 

Esélyegyen-
lőség javítása 
szempontjából 

indokolt-e a 
fejlesztés? 

Célcsoport 

Kétpó Nem releváns. A szolgáltatást az SZSZK munkatársai az önkormányzat épületében, vagy közvetlenül a családoknál, ellátottaknál, 
illetve mezőtúri és túrkevei helyszínen biztosítják. 

Mesterszállás 
Nem releváns. A szolgáltatást az SZSZK munkatársai az önkormányzat épületében, vagy közvetlenül a családoknál, ellátottaknál, 

illetve mezőtúri és túrkevei helyszínen biztosítják. (Önálló iroda!) 
Védőnői Szolgálat T IGEN NEM IGEN nők, gyermekek 

Mezőhék Nem releváns. A szolgáltatást az SZSZK munkatársai az önkormányzat épületében, vagy közvetlenül a családoknál, ellátottaknál, 
illetve mezőtúri és túrkevei helyszínen biztosítják. 

Mezőtúr 

Berettyó-Körös Többcélú 
Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ (SZSZK) (Kossuth tér 
1.) 

(ÚJ ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA 
SZÜKSÉGE) 

Nem releváns. Önkormányzati épület. 

SZSZK – (Áchim u. 16.) T IGEN IGEN IGEN 
idősek, 

mélyszegénységben élők, 
fogyatékkal élők 

SZSZK – XVII. út 13/15 T IGEN IGEN IGEN 
idősek, 

mélyszegénységben élők, 
fogyatékkal élők 

SZSZK – Puskin u. 67.  R IGEN IGEN IGEN 
idősek, 

mélyszegénységben élők, 
fogyatékkal élők 

Védőnői Szolgálat 
 (Kossuth u. 7.) M IGEN NEM IGEN nők, gyermekek 

Túrkeve 

SZSZK – (Széchenyi u. 27.) 
(ÚJ ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA 

SZÜKSÉGES) 
T IGEN IGEN IGEN 

idősek, 
mélyszegénységben élők, 

fogyatékkal élők, nők, 
gyermekek, romák 

Berettyó-Körös Többcélú 
Társulás Idősek Otthona 

(Damjanich u. 1.)  
(ÉPÜLET BŐVÍTÉSE IS 

SZÜKSÉGES) 

T IGEN IGEN IGEN idősek 

Berettyó-Körös Többcélú 
Társulás Idősek Otthona 

(Ecsegi út 13.) 
M IGEN NEM IGEN idősek 

Védőnői Szolgálat lásd: Széchenyi u 27.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mesterszállás – Védőnői Szolgálat 
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      Mezőtúr SZSZK – (Áchim u.)                 Mezőtúr SZSZK – (XVII. u.)  

 
 

                        

Mezőtúr – SZSZK (Puskin u.)    Mezőtúr – Védőnői Szolgálat 
     
 
 

Túrkeve – SZSZK (Széchenyi)          Túrkeve – IO (Damjanich) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Túrkeve – IO (Ecsegi)     Túrkeve – Védőnői Szolgálat 
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Közművelődést biztosító épületek állapota, eszközállománya 
 

 

Intézmény megnevezése 
Intézmény 
épületének 

állaga 

Intézmény 
eszköz-

ellátottsága 

Helyi 
stratégiában 

eddig 
szerepelt-e a 

tervezett 
felújítás? 

Esélyegyen-
lőség javítása 
szempontjából 

indokolt-e a 
fejlesztés? 

Célcsoport 

Kétpó Arany János Általános 
Művelődési Központ 

Napközi Otthonos 
Óvoda 

(Ond vezér u. 26.) 

T IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

Mesterszállás Községi Könyvtár és 
Művelődési Ház 
(Rákóczi u. 15) 

T IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

Mezőhék Művelődési Ház ( 
Mártírok u. 9) T IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

Mezőtúr Közösségi Ház 
(Szabadság tér 17) R IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

 Városi Színházterem 
(Petőfi u. 5.) T IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

 Badár Ház és 
Kiállítóterem  
(Sugár u. 28.) 

M IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

Túrkeve Madarász Károly 
Művelődési Ház és 
Városi Könyvtár 

(Táncsics M . u. 16) 

T IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

 Madarász Károly 
Művelődési Ház és 
Városi Könyvtár – 
Városi Könyvtár 
(Petőfi tér 2-4) 

T IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

 Korda Sándor 
Színházterem 

(Széchenyi út 29) 
T IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Kétpó – Művelődési Ház 
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           Mesterszállás – Művelődési Ház                Mezőhék – Művelődési Ház 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezőtúr – (Szabadság tér)    Mezőtúr – (Petőfi út) 
 
Egészségügyi alapellátást biztosító épületek állapota, eszközállománya 
Az egészségügyi alapellátás tekintetében azon épületek infrastrukturális állapota lett megvizsgálva, amelyek 
önkormányzati tulajdonban vannak. Tekintettel arra, hogy a háziorvosi rendszer vállalkozói formában 
működik Magyarországon, ezért azon épületek amelyek az orvosok tulajdonában vannak, vagy privát 
bérlemények, nem képezték a vizsgálat tárgyát. 

 

Intézmény megnevezése 
Intézmény 
épületének 

állaga 

Intézmény 
eszköz-

ellátottsága 

Helyi 
stratégiában 

eddig 
szerepelt-e a 

tervezett 
felújítás? 

Esélyegyen-
lőség javítása 
szempontjából 

indokolt-e a 
fejlesztés? 

Célcsoport 

Kétpó Orvosi rendelő (Almásy tér 5.) T IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

Mesterszállás Orvosi rendelő 
(Szabadság út 11.) T IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

Mezőhék Orvosi rendelő  
(Mártírok útja 5.) R IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

Mezőtúr Orvosi rendelő (összevont) 
(Kossuth u. 7.) M NEM    

Túrkeve 

Túrkeve Városi Központi 
Orvosi Rendelő 

 (Széchenyi u. 5.) 
(gyermekorvosi szolgálat, 
védőnői szolgálat viszont a 

Széchenyi út 27. alatt – lásd: 
szociális ellátást biztosító 

épületek) 

R IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 
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          Kétpó, orvosi rendelő    
    Mesterszállás, orvosi rendelő 

 

       Mezőhék, orvosi rendelő             Mezőtúr, orvosi rendelő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Túrkeve, orvosi rendelő 
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II.C.2. Intézményi infrastruktúra bemutatása 
 
Az intézményi infrastruktúra működtetése során elsődlegesen a társulás által ellátott területfejlesztési 
feladatok bemutatása célszerű. A térségi koordinációt a járás területén a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 
biztosítja. A társulást öt (5) település – Mezőtúr és Túrkeve városok, valamint Kétpó, Mezőhék és 
Mesterszállás községek – alkotják. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:  

• településfejlesztés, 
• egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, 
• szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 
• gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, 
• sport, ifjúsági ügyek feladatainak ellátásában. 

A társulás megállapodásában rögzített területfejlesztési feladatok (településfejlesztési) feladata 
összehangolni a Társulás tagjai, és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési 
elképzeléseit az alábbiak szerint 

• vizsgálni és értékelni a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait. 
• kidolgozni és elfogadni a kistérség komplex stratégiai fejlesztési programját és az ennek 

figyelembevételével készített részletes programokat és ellenőrzi azok megvalósítását. 
• pénzügyi tervet készíteni a programok megvalósítása érdekében. 
• véleményt nyilvánítani a megyei fejlesztési koncepciókról, programokról (különösen azoknak a 

kistérség területét érintő intézkedéseit illetően). 
• közreműködni a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében. 
• forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok 

megvalósításához. 
• képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező 

szervezeteknél. 
• koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek 

együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. 
Megállapodásban rögzítették továbbá, hogy a vízi létesítmény építése, folyadék szállítására szolgáló közmű 
építése (településfejlesztés) és az ivóvízminőség javítása is a társulás feladata. Szabályozták ezen kívül a 
munkahelyteremtés, munkanélküliség csökkentése gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos 
feladatokat is az alábbiak szerint:  

• a kistérségi területfejlesztés során támogatja az új munkahelyek létesítését célzó beruházásokat. 
• munkahely teremtés érdekében szorosan együttműködik a kistérségben működő intézményekkel, 

vállalkozókkal, és azok szakmai, érdekvédelmi szervezeteivel. 
• ösztönzi és támogatja a már meglévő munkahelyek megőrzését, a rendelkezésére álló kapacitások 

jobb kihasználását. 
• összehangolja a kistérség önkormányzatainak vállalkozás élénkítő tevékenységét. 
• a kistérség települései esemény-naptárának összeállítása. A kistérség egyes településein túlmutató, a 

kistérséghez tartozást kifejező és azt erősítő közös rendezvényeket szervez, kiadványokat szerkeszt. 
• a kistérség településeinek és idegenforgalmi értékeinek az Interneten való közös megjelentetése, 

ügyfélszolgálati funkciók ellátása elektronikus úton is. Vizsgálja közös TOURINFORM Iroda 
kialakításának lehetőségeit. 

A társulás az egészségügyi feladatok az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatások keretében rögzítették a következő teendőket 

• a Társulás kidolgozza ki a kistérségi szolgáltatásfejlesztési koncepciókat, programokat. 
• a kistérségben hétközi-hétvégi központi ügyeletet működtet  

 
Mindezek tekintetében az intézményi infrastruktúra vizsgálata során jelen fejezet bevezetőjében ismertetett 
elemek kerülnek bemutatásra.  
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Közösségi közlekedés működtetése 
 
A közösségi közlekedést a járás települései között buszjáratok biztosítják, Mezőtúr és Kétpó vasúti 
összeköttetéssel is rendelkezik. Jellemző közlekedési formák, amelyek az esélyegyenlőségi célcsoportok 
szempontjából relevánsak lehetnek: 

• buszközlekedés (Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve) 
• vasúti közlekedés (Kétpó, Mezőtúr) 
• „tanyabusz” (Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék) 
• egyéni közlekedés (kerékpár, autó, stb.) 

 
Buszközlekedés sajnos nem kielégítő a települések közti elérhetőség biztosításában. Túrkeve és Mezőtúr 
között a kapcsolat megfelelő, de a kistelepülések elérhetősége rendkívül rossz. Három kategória lett 
megvizsgálva; kistelepülések – Mezőtúr, kistelepülések – Túrkeve, és Mezőtúr – Túrkeve desztináció. Az 
alábbi felsorolás mutatja a járatok napi számát: 
 

• Mesterszállás – Mezőtúr:  
o közvetlenül 2 alkalommal egy nap, közvetve 1 alkalommal (Mezőhéken keresztül) 

• Mezőtúr – Mesterszállás 
o közvetlenül 3 alkalommal egy nap 

• Mezőhék – Mezőtúr és Mezőtúr – Mezőhék 
o közvetlenül 4 alkalommal egy nap  

• Kétpó – Mezőtúr és Mezőtúr – Kétpó 
• közvetlenül 2 alkalommal egy nap 

 
• Mesterszállás – Túrkeve 

o egy átszállással, 2 alkalommal, két átszállással 2 alkalommal egy nap 
• Túrkeve – Mesterszállás 

o egy átszállással 3 alkalommal, két átszállással 1 alkalommal egy nap 
• Mezőhék – Túrkeve 

o egy átszállással, 4 alkalommal, két átszállással 2 alkalommal egy nap 
• Túrkeve – Mezőhék 

o egy átszállással, 4 alkalommal egy nap 
• Kétpó – Túrkeve és Túrkeve – Kétpó 

o egy átszállással, 2 alkalommal egy nap 
 

• Mezőtúr – Túrkeve 
o közvetlenül 17 alkalommal egy nap 

• Túrkeve – Mezőtúr 
o közvetlenül 17 alkalommal egy nap  

 
Vasúti közlekedés csak Mezőtúr és Kétpó között biztosított, napjában 16 alkalommal lehetséges oda-vissza 
utazni, ami különösen jó érték. A „tanyabusz” a tanyás területeken vehető igénybe, melyet a falugondnokok 
működtetnek, költségeit ugyanakkor az SZSZK és az önkormányzatok szűkös kereteiből kell biztosítani 
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Szociális ellátórendszer intézményi infrastruktúrája 
 
A szociális ellátást térségi összefogás keretein belül látják el a járás települései. A szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások keretében a társulás 

• összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és a szolgáltatásokat végző intézmények 
fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését. 

• az önkormányzatoktól átvett feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 
gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket 

• saját intézményei fenntartásának finanszírozása a vonatkozó állami, költségvetési normatívákból és 
az önkormányzatok hozzájárulásából történik. A normatívák által nem fedezett fenntartási 
költségeket a társulásban résztvevők a Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák 
meg. Az intézmények normatívák által nem fedezett kiadásai fedezetének biztosítására a társult 
települések a Társulással külön megállapodást kötnek. E célra a Társulás saját pénzügyi alapja is 
igénybe vehető. A Társulás által fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a 
Társulás költségvetésében kell megtervezni. Az intézmények fejlesztési és felújítási kérdéseiben a 
tulajdonos önkormányzatokkal egyetértésben a Társulási Tanács dönt. 

A társulás gondoskodik az alábbi gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról (szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások): 

• A Társulás az önkormányzatoktól átvett feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési 
intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. 

• Saját intézményei fenntartásának finanszírozása a vonatkozó állami, költségvetési normatívákból és 
az önkormányzatok hozzájárulásából történik. A normatívák által nem fedezett fenntartási 
költségeket a Társulásban résztvevők a Társulás éves költségvetésének összeállítása során 
határozzák meg. Az intézmények normatívák által nem fedezett kiadásai fedezetének biztosítására a 
társult települések a Társulással külön megállapodást kötnek. E célra a Társulás saját pénzügyi alapja 
is igénybe vehető. A Társulás által fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a 
Társulás költségvetésében kell megtervezni. Az intézmények fejlesztési és felújítási kérdéseiben a 
tulajdonos önkormányzatokkal egyetértésben a Társulási Tanács dönt. 

A sport, ifjúsági ügyekkel kapcsolatos feladatok körében a társulás: 
• összehangolja a hatáskörébe tartozó testnevelés és sport céljait szolgáló létesítmények fejlesztését, 

szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését. 
• összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos 

sportszakmai felvilágosító tevékenységben, továbbképzésekben, közös sportrendezvényekben való 
együttműködést. 

• együttműködik az utánpótlás-nevelés, a sport tehetséggondozás területén. 
• segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, megismertetését, 

gondoskodik azok gazdagításáról. 
• pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és sport feltételeinek és 

színvonalának javítását. 
• kiemelt figyelmet fordít a kistérségben a működő sportszervezetek társadalmi 

kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítésére. 

• együttműködik az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő önkormányzati 
feladatokban. 

A társulás közös fenntartású intézményei 
• BKTT Szociális Szolgáltató Központ (Székhely: 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 27.) 
• BKTT Idősek Otthona (Székhely: 5420 Túrkeve, Ecsegi u. 13.) 

A felek megállapodtak abban, hogy Kétpó Község Önkormányzatának a társulás belső ellenőre ellenőrzési 
feladatot nem lát el, arról Kétpó Község Önkormányzata önállóan gondoskodik. A Társulás ellenőrzéséről 
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egyébként a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre látja el. A társulás tagjai abban is 
megállapodtak, hogy a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás 
szervezése) a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 
 
A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja látja el a szociális és gyermekjóléti 
feladatokat: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek és demensek nappali ellátása, családsegítés, 
gyermekjóléti szolgáltatás. A Túrkevén működik a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek Otthona, amely 
időseknek bentlakást nyújtó ellátást és napközbeni foglalkoztatást biztosít. 
 

Település Tevékenységek Ellátás helyszíne 
Kétpó családsegítés gyermekjóléti 

szolgálat  önkormányzat, ellátott 
ingatlana 

Mesterszállás családsegítés gyermekjóléti 
szolgálat 

házi 
segítségnyújtás 

szoc. 
étkeztetés  Rákóczi út 5., ellátott 

ingatlana 

Mezőhék családsegítés gyermekjóléti 
szolgálat  szoc. 

étkeztetés  önkormányzat, ellátott 
ingatlana 

Mezőtúr családsegítés 
(K) 

gyermekjóléti 
szolgálat (K) 

házi 
segítségnyújtás 

(Á, X, P) 

szoc. 
étkeztetés 
(Á, X, P) 

idősek 
nappali 
ellátása 

(Á, X, P) 

 

demens 
betegek 
ellátása 

(P) 

Áchim u. 26. 
Puskin u. 67 

XVII. u. 13/15 

Túrkeve családsegítés gyermekjóléti 
szolgálat 

házi 
segítségnyújtás 

szoc. 
étkeztetés  helyettes 

szülő  Széchenyi u. 27. 

A szociális szolgáltatások járási térképe - Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
(A táblázatban szereplő betűk az ellátás helyszínét jelölik az utcanév kezdőbetűjével – Mezőtúr) 

 
Település Tevékenységek Ellátás helyszíne 

Kétpó  

Damjanich u. 1. 
Ecsegi út 13. 

Mesterszállás  
Mezőhék  
Mezőtúr  

Túrkeve 
bentlakásos 

idősek ellátása 
(E, D) 

demens 
személyek 
bentlakásos 

ellátása 

idősek nappali 
ellátása  

A szociális szolgáltatások járási térképe - Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek Otthona. 
(A táblázatban szereplő betűk az ellátás helyszínét jelölik az utcanév kezdőbetűjével – Túrkeve) 

 
Szükséges lenne a jövőben az Idősek Klubja férőhelyszámainak bővítése, a demens betegek nappali 
ellátásnak bővítése és fejlesztése, valamint a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek nappali ellátásának 
és a fogyatékosok nappali ellátásának bővítése, illetve kiépítése.  
A szociális ellátás a helyi igazgatáson keresztül történő megszervezése helyi önkormányzati feladat, ezzel 
kapcsolatban a járás önkormányzatai a következő módon járnak el. Mezőtúr Város Képviselő-testülete az 
éves költségvetési rendeletben elkülönített előirányzat terhére, 2015. március 1. napja óta a települési 
támogatásokat az alábbi célokra biztosítja: 

• rendkívüli települési támogatás,  
• temetési segély,  
• lakhatási támogatás,  
• tüzelőtámogatás,  
• köztemetés,  
• gyógyszertámogatás. 

Mezőtúr Város Önkormányzata az alább felsorolt szolgáltatásokat a Berettyó-Körös Többcélú Társulással, 
illetve Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzatával kötött megállapodás alapján biztosítja. 

a) szociális alapszolgáltatások keretében biztosít: 
• étkeztetést (kiszállítással, vagy anélkül), 
• házi segítségnyújtást, 
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• családsegítést, 
• nappali ellátást: Idősek Klubja 
b) szakosított ellátási formák közül biztosít: 
• idősek átmeneti elhelyezését. 

Túrkeve Város Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén 2015. március 1. napja óta a települési 
támogatásokat az alábbi célokra biztosítja: 

a) települési támogatás 
• gyógyszertámogatás; 
• lakhatási támogatás; 
• gyermek étkezési támogatás 
b) rendkívüli települési támogatás 
• tanköteles gyermek tanszer, tankönyv ellátásának támogatása 
• eseti támogatás; 
• temetési támogatás 

Túrkeve Önkormányzata többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény útján biztosítja a szociálisan 
rászoruló személyek részére az alábbi, személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat: 

• étkeztetés 
• házi segítségnyújtás 
• családsegítés 
• idősek nappali ellátása (Idősek Klubja).  

Kétpó Község Képviselő-testülete által biztosított települési támogatás formái a következők: 
• létfenntartási gondok enyhítése, egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez 

való részbeni hozzájárulás (gyógyszertámogatás) 
• lakásfenntartási támogatása; 
• az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás; 

A fentieken túl az Önkormányzat szociális célú tűzifa támogatást is biztosít külön rendeletében 
meghatározott feltételek szerint. 
Mesterszállás Község Önkormányzata települési támogatásként az éves költségvetésben elkülönített anyagi 
keret terhére az alábbi juttatásokat biztosítja:. 

• létfenntartási gondok enyhítése, egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez 
való részbeni hozzájárulás  

• lakásfenntartási támogatása;  
• az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;  
• születési támogatás 

Mesterszállás személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében – a helyi rendelete szerinti feltételeknek 
megfelelős személyeket számára – étkeztetést biztosít. 
Mezőhék Község Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén az alábbi támogatásokat biztosítja: 

a) települési támogatás 
• lakhatási támogatás 
• gyógyszertámogatás 
b) rendkívüli települési támogatás 
• temetési támogatás 
• eseti támogatás 
• megélhetési támogatás 
c) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés 

A fentieken túl az Önkormányzat szociális célú tűzifa támogatást is biztosít külön rendeletében 
meghatározott feltételek szerint. 
Mezőhéken falugondnoki szolgálat működik, ennek keretében gondoskodnak az alábbi feladatok ellátásáról: 

 
 40 



• közreműködés az étkeztetésben és az alapvető élelmiszerellátásban, a házi segítségnyújtásban, a 
közösségi és szociális információk szolgáltatásában. 

• az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így a háziorvosi rendelésre szállítás, az egyéb 
egészségügyi intézménybe szállítás, a gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való 
hozzájutás biztosítása. 

• Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok, idősek szállítása, 
 
Mindezeken túlmenően, Mezőtúr Város Képviselő-testülete a szociálpolitikai döntések szakmai 
véleményezése, értékelése, elemzése céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt hozott létre. A Szociálpolitikai 
Kerekasztal tagjai: 

• az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke,  
• Mezőtúr város polgármestere,  
• Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője,  
• a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat mezőtúri telephelyének vezetője,  
• a Református Egyházközség Idősek Otthona I. és II. számú telephelyének intézményvezetője,  
• a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió mezőtúri intézményének vezetője, 

 
Oktatási intézményrendszer működtetése 
 
A mesterszállási óvoda a Mezőtúri Városi Óvoda és logopédiai Intézet intézmény egységeként működött a 
2007. évi átszervezések után, jelenleg a Mezőtúri Városi Intézmény - Csoda - Vár Központi Óvoda 
Mesterszállási "Bocsoda" Óvodája gondoskodik a feladatellátásról. Mezőhéken az óvodai ellátást a Városi 
Óvoda és Bölcsőde Martfű Tagintézménye biztosítja. Kétpó községben egy óvoda működik. 
2013. július 1-től az óvodai feladatok ellátása a Mezőtúr-Mesterszállási Óvodai Társulás fenntartásában 
működik. Mezőtúr város és Mesterszállás község között létrejött Társulási megállapodás alapján az óvodai 
nevelési feladatok ellátásról 6 tagintézménnyel (melyből 5 tagintézmény mezőtúri - Gyermek-kert, a 
Harmatcsepp, a Százszorszép, a Mesekert, a Csoda-vár Óvoda) gondoskodtak, a tagintézmények egységes 
pedagógiai programmal rendelkeznek, mely tartalmazza az óvodai nevelés feladatait és azok 
követelményrendszerét. 
Túrkeve Város Önkormányzata saját intézmény fenntartásával biztosítja az óvodai nevelést, és az általános 
iskolai, valamint a középfokú oktatást. Túrkevén az óvodai ellátásról a Túrkevei Óvodai Igazgatóság és 
Bölcsőde intézmény gondoskodik. A városban a Református Egyházközség általános iskolát és óvodát 
működtet. A Petőfi Sándor Általános Iskola és a Ványai Ambrus Gimnázium Informatikai és 
Közlekedésgépészeti Szakközépiskola 2013 januárjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőtúri 
Járási és a Szolnoki Tankerülete fenntartásában működik, a szakképzés kivételével az intézmények 
működtetését az önkormányzat biztosítja. A középfokú oktatási feladatokat 2015. november 1. napjától a 
Karcagi Szakképző Centrum veszi majd át. 
A mesterszállási iskola 2007 szeptembere után a Mezőtúri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár tagintézményeként működött, úgy, hogy az alsó 
tagozatos összevont osztályok továbbra is Mesterszálláson működtek, működnek. Jelenleg a Mezőtúri 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mesterszállási Általános Iskolája gondoskodik a 
feladatellátásról. A Mezőtúron tanuló felső tagozatos diákok a helyközi buszjárattal közlekednek a mezőtúri 
Kossuth úti tagintézménybe, ide 3 nyolcadikos tanuló jár, mivel csak két tanítási nyelvű osztályok vannak,  a 
többi diák a II. Rákóczi Ferenc Magyar –Angol Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskolába jár.  
A volt mezőhéki iskola 2007. óta nem önálló intézmény, 2015-től már nem funkcionál, a mezőhéki 
gyermekek a szomszédos településen tanulhatnak. A kétpói iskola is más közoktatási intézmény – a 
Túrkevei Kaszap Nagy István Református Általános Iskola – tagintézményeként folytatta 2007 
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szeptemberétől a tevékenységét. A Kétpói Iskola fenntartója a Kaszap Nagy István Református Általános 
Iskola és Óvoda. A községek középiskolás tanulóinak többsége Mezőtúron folytatja tanulmányait. 
 
 
Mezőtúron nemcsak alapfokú, hanem középfokú oktatási intézmények is működnek, melyek a következők 

• a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
• a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
• a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda  
• a Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

A Szolnoki Főiskola 2010-ben megszüntetette a mezőtúri felsőoktatási képzést. A főiskola épülete és 
tanüzeme Mezőtúr Város Önkormányzata tulajdonába került. Az intézmény új fenntartója a Szeged-Csanádi 
Egyházmegyében, szegedi székhellyel működő Gál Ferenc Főiskola lett. 
 
Közművelődésügy intézményi infrastruktúrája 
 
A Túrkevei Önkormányzat fenntartásában működik 

• a Finta Múzeum és  
• a Madarász Károly Művelődési Intézmény és Könyvtár. 

A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, mely nyilvános könyvtári feladatokat lát el, 
tagintézményként működött, majd 2013. július 1-től önálló költségvetési intézményként. A többi mezőtúri 
kulturális és közművelődési intézményi feladatot a Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. látja el. Mezőtúr Város Képviselő-testület, mint fenntartó biztosítja a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., a Túri Fazekas Múzeum, a Városi Galéria, a 
Városi Színházterem, a Badár ház és a Hajó úti könyvraktár részére a működéshez szükséges feltételeket. A 
feladatok végrehajtásában részt vállalnak az önkormányzati fenntartású nevelési oktatási, sport intézmények 
és a civil szervezetek is. A mezőtúri önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósítása érdekében 
együttműködik: 

• az azonos érdekű, tevékenységű, támogató partnerekkel, a városban működő tudományos, művészeti, 
közművelődési tevékenységet is folytató közhasznú nonprofit és profitorientált szervezetekkel, 
művelődési közösségekkel, 

• a kulturális ágazat megyei és országos irányítóival, 
• a kulturális élet szakmai tanácsadó és érdekvédelmi szervezeteivel, 
• a városban működő nevelési-oktatási és sport intézményekkel, 
• a Mezőtúr központú Berettyó-Körös Kistérség településeivel Túrkeve várossal, Kétpó, Mezőhék, 

Mesterszállás községekkel, 
• a városban működő civil szervezetekkel. 

A Kétpón működő Arany János Általános Művelődési központ látja el a hagyományos művelődési házi 
feladatokon túl a könyvtári feladatotokat is. 
Mezőhéken a Művelődési Ház és Könyvtár heti négy napos nyitva tartással, 7000 kötetes könyvtárral áll a 
helyiek rendelkezésére. Kiegészíti a helyi kultúra és közösségi programok szervezését a falugondoki 
szolgálat, a testület határozata alapján a szolgálat feladata a közvetlen, személyes szolgáltatások közül az 
alábbi szolgáltatások biztosítása: 

• a közösségi , művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése 
• az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása. 

Mesterszálláson a Községi Könyvtár és Művelődési Ház biztosítja az alapfokú szolgáltatást. 
 
Egészségügyi alapellátás térségi intézményei 
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Mezőtúron 8 felnőtteknek és 3 gyermekeknek szervezett házi orvosi szolgálat működik, a fogorvosi 
szolgálatok száma 3. A házi orvosok szerződés alapján teljesítik feladataikat. A védőnőnői és iskola orvosi 
ellátás is biztosított 7 területi védőnői és 3 iskolavédőnői körzetre osztva.  
Mindemellett Mezőtúron kórház is működik. A Mezőtúri Kórház ellátási területének - Mezőtúr, Túrkeve, 
Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék - lakosának egészségügyi gyógyító-megelőző ellátását biztosítja, de ellátási 
területen kívüli betegek is gyakran keresik fel az intézményt. A Kórház jelenlegi ágyszáma 142. 
Belgyógyászati, Egynapos Sebészeti, Szülészet-Nőgyógyászati, Gyermekgyógyászati osztályok  mellett 
Krónikus, Hospice, Rehabilitáció (mozgásszervi), illetve Ápolási osztály működik.  A járó beteg ellátó 
szakrendelések a komplex módon járul hozzá a térségben élők egészségügyi problémáinak megoldásához.  
Túrkevén a Dr. Nánási Lajos Egészségházban 4 felnőtt és 2 fogorvosi körzet fogadja a betegeket. A 
háziorvosok feladatátadási szerződéssel, vállalkozóként végzik tevékenységüket. Az Egészségházban 
működik még, nem kötelező feladatként megszervezve, járó-beteg szakrendelésként nőgyógyászat és 
ortopédiai szakrendelés. A Mezőtúri Kórház Rendelőintézete fogadja a Túrkevéről egyéb szakrendelésre, 
kezelésre érkező betegeket.  Túrkevén a 2 gyermek háziorvos, a 4 fős védőnői szolgálattal egy épületben 
dolgozik. Túrkeve különleges adottsága a 72 C-os  termálvíz, mely nemcsak turisztikai,de gyógyászati 
szempontból is kiemelendő. 
Kétpón a házi orvosi szolgálatok száma 3, melyből kettő csak felnőttek részére szervezett, a gyermekek 
számára pedig egy. Kétpó községet egy védőnő látja el. 
Mezőhék községben a házi orvosi ellátás állandó helyettesítő orvossal működik, a védőnő hetente egy 
alkalommal tartózkodik a településen. 
Mesterszálláson egy felnőtteket és gyermekeket is ellátó háziorvosi szolgálat működik, a védőnői szolgálat 
egy fővel működik. 
Az orvos ügyeleti ellátást a Berettyó-Körös Többcélú Társulás által, közbeszerzési eljárást követően 
megbízott szolgáltató biztosítja: Az orvosi ügyelet központja a társulás székhelyén, Mezőtúron van, 
Túrkevén telephellyel is rendelkeznek. 
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II.D. Statisztikai vizsgálat 
 
Hazai jogszabály nem rendelkezik (egyelőre) arról, hogy járási szinten is kötelező lenne esélyegyenlőségi 
programokat, terveket készíteni. Azonban az esélyegyenlőség területén tapasztalható problémákat nem 
„fékezik meg” a közigazgatási határok, így az egymással szomszédos településeken hasonló, lényegében 
ugyanolyan társadalmi-szociális problémák tapasztalhatóak a legtöbb esetben.  
A helyzet kezelésére optimális méret viszont egy járás, amely nagyságát tekintve éppen akkora, amilyen 
szinten a helyi erőforrások segítségével még közösen és célratörően lehet kezelni a problémákat. 
Ugyanakkor a Térségi Esélyteremtő Programterv jóval komplexebb dokumentum, mint a HEP-ek 
összefoglalását „zanzásító” kivonat. Így olyan szempontok is figyelembe vételre kerültek,  amelyek 
jellemzően települési önkormányzatok számára elkészítendő helyi fejlesztéspolitikai dokumentumokra 
vonatkoznak. 
A statisztikai vizsgálat elkészítése során így egzakt törvényi szabályozás hiányában a következő fontosabb 
jogszabályok, ajánlások és útmutatók lettek figyelembe véve: 

• Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
• A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

szóló, 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 
• a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló, 2/2012. (VI. 5.) EMMI 

rendelet 
• a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

Mindezek alapján a Térségi Esélyteremtő Programterv statisztikai vizsgálata úgy definiálható, mint egy 
„olyan a helyzetelemzés a térség esélyegyenlőségi célcsoportjaira vonatkozó statisztikai mutatók 
tekintetében, amely megalapozza a térségi fejlesztési igényeket, lehetőséget teremt az esélyegyenlőség és a 
térségi fejlesztéspolitika összekapcsolására”.  
 
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló, 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, 1. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat a HEP 
helyzetelemzésének elkészítése során felhasználja a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a település, a 
többcélú kistérségi társulás, a megye, illetve szükség szerint a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére 
álló nyilvántartások hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra vonatkozó aktuális anonimizált adatait. A 
rendelet mellékletében meghatározottakon túl lehetőség szerint további olyan adatok vizsgálatára is sor 
került, amelyek közvetetten, de a célcsoportok számára releváns információkat hordoznak. Így lehetővé válik 
a helyi infrastrukturális fejlesztési igények meghatározása, illetve megalapozása is.  
Szükség esetén komparatív megközelítésben történik az adatok kezelése, lehetőség szerint idősoros 
ábrázolásban. Az idősoros ábrázolás lényege, hogy nem a pillanatnyi állapotot tükrözi csupán, hanem 
lehetőséget teremt arra, hogy a kutatott adatokat, azok esetleges változásait folyamatában mutassa be. 
Az adatok tematikusan kerülnek bemutatásra, függvényekkel, grafikonokkal ábrázolva, minden esetben 
kifejtős magyarázattal, értékeléssel. A statisztikai adatvizsgálat két részre bontható: 

• általános adatok (Olyan adatok vizsgálata, amely hozzájárul az esélyegyenlőségi célcsoportok 
vizsgálatához, illetve a fejlesztéspolitikai elképzelésekhez. Az adatvizsgálat szempontjai az országos 
és a megyei fejlesztési dokumentumok terveinek, valamint a települések gazdasági programjának 
figyelembe vételével kerültek kiválasztásra, ágazati bontásban. 

• esélyegyenlőségi célcsoportok adatai (a TEP célrendszerének megfelelő mélységben alkalmazva a 
2/2012. (XI.8.) EMMI rendelet előírásait 
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II.D.1. Általános statisztikai elemzés 

Demográfia 
A Mezőtúri járás Jász-Nagykun-Szolnok megye délkeleti részén található, székhelye Mezőtúr. A járást 
mindössze öt település alkotja: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr és Túrkeve. Ezzel – holtversenyben 
a Karcagi járással – a legkevesebb település által alkotott járásról beszélhetünk a megyében. Népsűrűsége 
messze az országos átlag alatt marad, mindössze 38,9 fő/km2. Köszönhető ez a természeti adottságoknak, 
valamint a tanyavilágnak, kiterjedt területeknek, ahol mezőgazdasági tevékenység folytatására nyílik 
lehetőség. 

Időszak (év) / 
Lakónépesség (fő) Kétpó Mesterszállás Mezőhék Mezőtúr Túrkeve 

         1990.év 862 904 512 20750 10597 
2002. év 818 805 390 19284 10047 
2003. év 798 798 390 19103 9935 
2004. év 774 777 381 19294 9786 
2005. év 754 751 371 19179 9640 
2006. év 751 751 351 18653 9545 
2007. év 725 715 337 18436 9394 
2008. év 723 711 327 18176 9215 
2009. év 703 698 329 17943 9049 
2010. év 697 698 326 17620 8878 
2011. év 718 776 347 17418 8985 
2012. év 723 755 340 17111 8869 
2013. év 700 731 356 16898 8749 

A Mezőtúri járás lakónépességének összehasonlítása (fő) a 2002-2013-as időszakban (1990-es adat 
bemutatása) 

Az 1990-es adat a térségi demográfiai probléma súlyának megértése miatt szerepel a táblázatban. A 
járás 25 év alatt elveszítette lakosságának 20%-át, (33.625 főről 27430 főre csökkent a népesség 2013-
ig) ráadásul az OFTS prognózisa szerint a 2010-es adatokhoz képest 2021-re további 5-10% közötti 
népességvesztés várható, tehát jó esetben 25.000 fő felett marad a járás népessége. Mindez a fajlagos 
költségek emelkedésével jár majd együtt: ugyanannyi intézmény, ugyanolyan hosszúságú közműhálózat, 
úthálózat, stb. fenntartását kell majd ellátnia a térség önkormányzatainak, mint 2015-ben.  
 

 
A Mezőtúri járás várható népességszámának alakulása trendfüggvény alapján 
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A számítások szerint a járás összlakosságának átlagos csökkenési üteme 285- 290 fő évente. Ha a jelenleg 
érzékelhető trend marad érvényben, az összlakosság létszáma 2020-ban 25800, 2025-ben 24300 fő körül 
alakul, és 2030-ra 23000 fő alá csökken. 
 
Megvizsgálva a járást alkotó települések lakónépességét, látható járásszékhely Mezőtúr a legnépesebb, a 
járás összlakosságának több mint 60%-a él itt. Őt követi Túrkeve, ahol az állandó népesség közel fele annyi. 
Míg a többi három település (Mesterszállás, Kétpó, Mezőhék) lélekszáma együttesen sem éri el a kétezer főt. 
A táblázat adataiból az is megfigyelhető, hogy valamennyi település lakónépessége egyenletesen csökkent a 
2002-es időszakhoz képest. Ez alól talán kivétel Mezőtúr 2004-es lakónépességi adata, ami nagyobb volt az 
előző évnél, és minimálisan (100 fővel) a vizsgált kezdőidőszak értékénél is. A 2011-es, és Kétpó esetében a 
2012-es évben a csökkenés lelassult, és Mezőtúr kivételével mindenhol meg is fordult a tendencia, 
valamelyest emelkedett a lakónépesség száma a településeken. Ennek oka elsősorban a 2009-es pénzügyi 
világválság, és az ingatlanpiac hazai megbénulása volt. A 2013-as évben aztán újra csökkenés mutatkozott. 
Érdekes jelenség, hogy csak a három kisebb településen magasabb a lakónépesség száma 2013-ban, mint a 
2010-ben mért érték. Mezőtúr és Túrkeve esetében a lakónépesség csökkenése figyelhető meg a korábbi 
időszakhoz képet. 
 
Mind a helyi gazdaság teljesítménye, mind az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete szempontjából 
különösen fontos adat a népesség korösszetétele, amely a mezőtúri járás esetében közel azonos az országos 
átlagban mértekhez. A Mezőtúri járás értékei az őt alkotó települések értékeinek összegéből adódnak, az 
arány pedig a települések összeadott állandó népességéhez való arányt mutatja az egyes korcsoportok 
esetében.  
 

  
A Mezőtúri járás és az azt alkotó települések állandó népessége 2013 
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A népesség korösszetételének változása országosan 2002-2013 között 

Noha megfigyelhető, hogy míg országosan a 0-17 év közötti állandó népesség aránya 17,28% volt 2013-ban, 
addig a Mezőtúri járás esetében ez az arány 16,55%-ra tehető. Vagyis kevesebb fiatalkorú alkotja a járás 
állandó népességét, mint az országos átlag. Ugyanez figyelhető meg az aktív korúak (18-59 évesek) körében. 
Ennél a korosztálynál is alatta marad az országos átlagnak (58,95%) a mezőtúri járás esetében mértek 
(57,80%). A 60 év felettiek aránya majd 2%-kal magasabb, mint az országos átlag. Országosan 23,77%-ra 
tehető az állandó népesség 60 év feletti aránya, a Mezőtúri járás esetében 25,65%. Ahogy az 
oszlopdiagramból és az előzőleg bemutatott adatok alapján kivehető, a térség elöregedik, évről évre 
kevesebb fiatal és aktív korú alkotja a közösséget, az idősebb korosztály aránya egyre magasabb.  Ez 
kihívás elé állítja a járást alkotta településeket is, kijelölve azokat a feladatokat, azt a mozgásteret, ami 
alapján hatékonyan kielégíthető a lakosság megváltozó igénye az eltolódott korösszetétel okán. 

 
A népesség korösszetételének változása a Mezőtúri járásban 2002-2013 között 
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A térséget alkotó települések állandó népességének korösszetétele és annak alakulásának vizsgálata után 
kijelenthető, hogy Mesterszállás és Mezőhék esetében a vizsgált időszakban (2002 és 2013 között) a 0-17 
évesek aránya a járás átlaga alatt maradt (folyamatos csökkenő tendenciát mutatva). Míg a többi két 
településen (Kétpó és Túrkeve) felette, Mezőtúron (lévén a járás legnagyobb, meghatározó, 
székhelytelepüléséről van szó) a járásban mért átlagos tendenciák figyelhetők meg. 
 
Az aktív korúak esetében is hasonló a tendencia, Kétpó és Túrkeve aktív korú állandó népessége (18-59 év) 
magasabb, mint a járásban mért átlag, de felette van az országos átlagnak is. Kétpó esetében statisztikailag 
100-ból 60,02 fő tartozik ebbe a csoportba, Túrkeve esetében 59,65 ez az arány. A többi település a járási és 
országos átlag alatt van ebben a mutatóban, a sorrend Mezőtúr (56,84%-nyi aktív korúval), Mesterszállás 
(56,24%) és Mezőhék (54,65%-kal). Megállapítható tehát, hogy míg a járáson belül Kétpó és Túrkeve 
lakossága kevésbé öregszik, több a fiatal és az aktív korú, addig a másik három településen (így a 
járásszékhely Mezőtúr is) a vizsgált időszakban tendenciózusan csökken a 60 év alattiak aránya. 
 
A 60 év felettiek aránya Kétpó a legkisebb a 2013-as adatok szerint, csupán minden ötödik ember tartozik 
ebbe a csoportba (21,91%), őt követi Túrkeve 23,61%-kal – mindketten járási (25,65%) és országos átlag 
(23,77%) alatt. Mezőtúron a járási átlaggal közel megegyező 60 év feletti lakik (26,60%). A két 
legelöregedettebb település Mesterszállás (29,57%) és Mezőhék, ahol a 30%-ot is meghaladta az arány 2013-
ban (30,14%).  
 
Azonban ha 2002 és 2013 közötti tendenciát nézzük, úgy másabb képet kapunk. Ugyanis ez esetben az 
figyelhető meg, hogy Kétpó, Mezőhék, Mezőtúr és Túrkeve esetében nőtt a 60 év feletti népesség 
(Mezőhéken a legintenzívebben), Mesterszálláson viszont csökkent. Ezzel együtt kijelenthető, hogy a 
mezőtúri járás elöregedő, a kevesebb fiatal több időskorú okán. 

 
A népesség korösszetételének változása a Mezőtúri járásban 2002-2013 között (Kétpó) 
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A népesség korösszetételének változása a Mezőtúri járásban 2002-2013 között (Mesterszállás) 

 

A népesség korösszetételének változása a Mezőtúri járásban 2002-2013 között (Mezőhék) 
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 A népesség korösszetételének változása a Mezőtúri járásban 2002-2013 között (Mezőtúr) 
 

 
A népesség korösszetételének változása a Mezőtúri járásban 2002-2013 között (Túrkeve) 
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Helyi gazdaság, foglalkoztatás 
 
Mind a térségi, mind az országos fejlesztéspolitikai stratégiai anyagok a Mezőtúri járás számára a helyi 
gazdaság fejlesztését, az önellátó térségi gazdasági potenciál kialakítását javasolják lehetőségként. Éppen 
ezért kiemelten fontos annak a vizsgálata, hogy a térség gazdasági szereplői miként teljesítenek ezen a téren. 
Másrészt a „Kerekasztal” fórumok alapján is egyértelmű evidencia, hogy az esélyegyenlőség megteremtése a 
helyi vállalkozások nélkül nem lehetséges.  
 
A térség elmaradottságát jellemzi, hogy az egyéni vállalkozások sokkal magasabb arányt képviselnek a 
társas vállalkozásaihoz képest. A 100 lakosra jutó vállalkozások számának alakulását az alábbi táblázat 
mutatja be. Jól látható, hogy szignifikáns eltérés nincs a települések között, változó, hogy mely települések 
teljesítenek jobban-rosszabbul egy-egy mutató tekintetében.  
Sokkal érdekesebb ennél, hogy a társas vállalkozások közül a gazdasági fejlettséget leginkább igazoló KFT-k 
sokkal kevésbé vannak jelen a járás területén, mint az egyéni vállalkozások.  
Ugyanakkor a térség mezőgazdasági potenciálját visszaigazolja az, hogy kiemelkedően magas az őstermelők 
aránya. Ezen a téren Mesterszállás kiemelkedik, és Mezőtúr teljesít a leggyengébben. Fontos szempont, hogy 
a változás a vizsgált öt év során ezen a téren is romló tendenciát mutat. 

• A betéti társaságok aránya általánosan csökken 
• az egyéni vállalkozások száma nő (kevésbé domináns gazdasági forma, kényszervállalkozás, stb.) 
• az őstermelők aránya csökken 

 
  Regisztrált kft-k 

népességhez viszonyított 
aránya (%) 

Regisztrált bt-k 
népességhez viszonyított 

aránya (%) 

Regisztrált egyéni 
vállalkozók népességhez 
viszonyított aránya (%) 

Regisztrált őstermelők 
népességhez viszonyított 

aránya (%) 

2009. év 

Kétpó 1,56 0,57 1,28 10,67 
Mesterszállás 1,00 0,29 2,72 27,65 
Mezőhék 1,84 0,61 1,23 11,35 
Mezőtúr 1,49 1,10 3,77 3,68 
Túrkeve 1,44 0,77 3,28 7,24 

2010. év 

Kétpó 1,72 0,57 1,72 10,62 
Mesterszállás 1,15 0,29 3,15 27,22 
Mezőhék 2,76 0,61 1,84 11,04 
Mezőtúr 1,65 1,01 3,83 3,67 
Túrkeve 1,51 0,68 3,31 7,24 

2011. év 

Kétpó 2,37 0,42 1,39 11,00 
Mesterszállás 1,29 0,26 2,71 23,45 
Mezőhék 2,59 0,58 1,73 10,09 
Mezőtúr 1,86 0,94 3,99 4,05 
Túrkeve 1,74 0,65 3,24 7,18 

2012. év 

Kétpó 2,77 0,55 1,38 11,20 
Mesterszállás 1,46 0,26 2,65 24,24 
Mezőhék 2,06 0,59 1,76 10,59 
Mezőtúr 1,99 0,86 3,99 4,35 
Túrkeve 1,69 0,64 3,29 7,40 

2013. év 

Kétpó 3,00 0,43 1,86 6,86 
Mesterszállás 1,37 0,14 2,87 10,81 
Mezőhék 1,97 0,56 1,97 7,87 
Mezőtúr 2,00 0,80 4,08 3,54 
Túrkeve 1,63 0,56 3,47 4,41 

Gazdasági adatok a Mezőtúri járásban (2009-2013) 
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Gazdasági adatok a Mezőtúri járásban (2009-2013) 

 
Regisztrált őstermelők 100 főre vetített aránya (2009-2013) 

Sokkal rosszabb képet mutat a regisztrált vállalkozásoknál a működő vállalkozások számának alakulása.6  

6 A KSH T-Star adatbázisában csak 2011-2012 évekre vonatkozóan érhető el információ. Ettől függetlenül a trend vélelmezhetően 
2015-ben is azonos. 
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Működő vállalkozások aránya (%) a regisztrált vállalkozások arányában 

A kistelepülések (Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék) regisztrált vállalkozásainak alig 10-20%-a működő 
vállalkozás, de ez az érték sem Mezőtúr, sem Túrkeve esetében nem éri el az 50%-ot. Ez az országos 
aránynál lényegesen rosszabb mutató. Az esélyegyenlőség megteremtésének talán elsődleges feltétele lenne 
a rászorulók foglalkoztatása, de ezen adatok alapján a vállalkozói szféra oldaláról nézve ez komoly 
nehézségeket jelent.  
Egyáltalán nem meglepő, de további elemzésre érdemes kérdés a lakosság számának alakulása, és a működő 
vállalkozások számának alakulása közötti összefüggés feltárása. Az erre vonatkozó számítás igazolta, hogy a 
két tényező trendje igen szoros összefüggést mutat. 
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A jobb áttekinthetőség érdekében nem a konkrét értékeket, hanem az ezekből számított indexeket érdemes 
ábrázolni. Az ábra egyértelműen jelzi, hogy a vállalkozások számának csökkenése, mintegy maga után 
"húzza" a lakossági létszámot. A folyamatban szereplő tényezőváltozók között szoros korreláció van, a 
korrelációs koefficiens értéke 0.9 fölötti. 
 
Fontos ugyanakkor megvizsgálni azt is, hogy a regisztrált vállalkozások hány főt foglalkoztatnak. A 
Mezőtúri járás területén elsődlegesen a mikrovállalkozások vannak jelen. Lélekszám arányához képest 
Mesterszállás kifejezetten jó helyzetben van, a többi település lakosságának megfelelő arányban képviselteti 
magát. 

  
 
 
 
 
 
 
 
A kisvállalkozások határozzák meg alapvetően a térség gazdasági potenciálját, középvállalkozás viszont már 
alig található a térségben, Mezőtúr kivételével. Mesterszálláson egyáltalán nem, Kétpón és Mezőhéken egy-
egy cég volt jelen 2010-ben (utolsó elérhető T-Star adat). Nagyvállalkozás (500 fő +) egyetlen településen 
sem található. 
 
 KISVÁLLALKOZÁSOK KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 

10-19 fős 
vállalkozás 

20-49 fős 
vállalkozás 

50-249 fős vállalkozás 

2010. év 

Kétpó 1 - 1 
Mesterszállás - 1 - 
Mezőhék 1 1 1 
Mezőtúr 24 14 10 
Túrkeve 18 10 3 

 
 
 
 

Mikrovállalkozásnak minősül az 1-9 főt foglalkoztató vállalkozás, kisvállalkozásnak a 10-49 fős cég, 
középvállalkozásnak az 50-499 fős vállalkozás, míg az 500 fő feletti létszámmal bíró cégek a 
nagyvállalkozások.  
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A járásban a foglalkoztatottság  - az állandó népességből a foglalkoztatottak aránya %-ban kifejezve -  
szintje nem éri el az országos átlagot. (A 2011-ben mért adatok szerint az országos átlag 86%-a körül mozog 
a mutató értéke.) 
 

 
 
A foglalkoztatás struktúráját jellemző mutatók lényegében a termelő szférában foglalkoztatottakat (vezető 
értelmiségiek; egyéb szellemi foglalkozásúak; kereskedelemben és szolgáltatásokban; mező- és 
erdőgazdálkodásban; az iparban és építőiparban; valamint az ezekbe a kategóriákba nem besorolhat "egyéb" 
foglalkoztatottak) foglalják magukban. A foglalkoztatási szerkezet százalékos megoszlását tekinthetjük át a 
következő táblázatban: 
 

Foglalkoztatottak 
megoszlása 2011-ben 

(%) 

vezető 
értelmiségi 

fogl. % 

egyéb 
szellemi 
fogl. % 

ker. + 
szolg. 
fogl. 
% 

mg. + 
erdőgazd. 

fogl. % 

ip. + 
épip. 

fogl. % 

egyéb 
fogl. % Összesen 

Kétpó 10,37 9,54 19,09 10,79 34,85 15,35 100 
Mesterszállás 13,41 11,79 11,38 13,82 34,15 15,45 100 
Mezőhék 8,41 9,35 7,48 16,82 39,25 18,69 100 
Mezőtúr 14,69 19,45 14,66 4,19 35,41 11,59 100 
Túrkeve 11,26 14,51 13,23 4,59 44,31 12,11 100 
Mezőtúri járás 13,4 17,33 14,15 4,85 38,25 12,02 100 
 
Látható, hogy a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya lényegesen alacsonyabb, a lakossági létszám 
szempontjából meghatározó súlyt képviselő két legnagyobb településen, - ezáltal a járás egészében is - 
ugyanakkor az iparban-  és építőiparban foglalkoztatottak aránya nagyságrendileg hasonló az összes 
településen. Ennek a két foglalkoztatási ágnak van a legnagyobb súlya, járási szinten valamivel több mint 
43%. 
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A foglalkoztatási struktúra fontossága indokolja, hogy településenként is vizsgálatra kerüljön a  
mutatórendszer alakulása. 
 

 
 

Kétpón a mező- és erdőgazdálkodásban foglalkoztatottak (26 fő, ill. 10,79 %) a harmadik helyet foglalják el 
a foglalkoztatottsági rangsorban. 
 

 
 
Mesterszállás vonatkozásában is harmadik helyen van a foglalkoztatottsági sorrendben a mezőgazdaságban 
dolgozók aránya (34 fő, ill. 14 %). 
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Mezőhék, mint a járás legkisebb lakosságú települése kapcsán az mutatják az adatok, hogy bár itt a 
legmagasabb a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya (kb. 17%, 18 fő) de ez lényegében kevéssé 
befolyásolja az összképet.  
Egyértelműen látszik, hogy a három kisebb településen is az iparban és építőiparban dolgozók száma 
dominál, de a foglalkoztatási struktúra ( a sokszögű poligon alakja) mindhárom településen közeli 
rokonságot mutat.  
 

 
 

Mezőtúrnak, mint a térség legnagyobb létszámú településének sajátossága, hogy a vezető értelmiségi, 
valamint az egyéb szellemi foglalkoztatottak aránya együttesen 34%-ot tesz ki, és ennek a két foglalkoztatási 
csoportnak az aránya lényegében megegyezik az iparban- és építőiparban foglalkoztatottak arányával (35 %). 
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Túrkeve - és természetesen Mezőtúr - esetében kimutatható, hogy a mezőgazdaságban dolgozók aránya a 
foglalkoztatási csoportokon belül az utolsó helyre szorult vissza. A két legnagyobb létszámú település 
foglalkoztatási szerkezete jelentős mértékben hasonlít egymáshoz. 
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A járási adatokat egy összevont diagramon ábrázolva láthatjuk, hogy a két nagy település súlya egyértelműen 
meghatározó a foglalkoztatási struktúra helyzetére vonatkozóan, és ezért a kisebb települések sajátosságai 
elmosódnak. Az adatok annak függvényében kifejezetten problémásak, hogy a korábban bemutatott 
országos stratégiák, koncepciók szinte mindegyike a térség számára a gazdasági önellátást, és a 
mezőgazdaság megerősítését tűzi ki célként. 
 
A foglalkoztatási helyzet teljes bemutatását az álláskeresők számának változása finomítja. A következő 
diagramon áttekinthető a regisztrált (nyilvántartott) álláskeresők számának alakulása a járásban. Mivel elég 
jelentős változások tapasztalhatók, kézenfekvő az a következtetés, hogy az álláskeresők számának 
alakulására - a vállalkozások helyzetének, pozíciójának változásán keresztül - a külső tényezők hatottak a 
legjelentősebb mértékben. A férfiak és nők aránya közel azonos, tehát nem tapasztalható, hogy eltérő módon 
hatottak volna a külső tényezők a munkavállalók egyes csoportjaira. 
 

 
 
A nyilvántartott álláskeresők csoportján belül a statisztika külön figyelemmel kíséri a 180 napon túl is állást 
keresőket.  A számok azt mutatják, hogy a vizsgált időszakban nem volt könnyű állást találni, mert az 
álláskeresőknek átlagosan csak közel fele tudott 180 nap alatt álláshoz jutni. 
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Közlekedés, tömegközlekedés 
A tömegközlekedés helyzete a térségi infrastruktúra bemutatása során kerül ismertetésre. Lényeges 
ugyanakkor a személygépkocsi állomány vizsgálata. A térségben a személygépjármű állomány a 2000-es 
évek első felében dinamikusan nőtt, de ez a tendencia 2007-2008-ben megtört, és azóta csak nagyon lassú 
növekedés, vagy inkább stagnáló állapot jellemző. 
 

 
 
A változás ütemét a járás egészére vonatkozóan az adatsorokból számított állandó (a viszonyítási alap 
mindig az időszak első éve) valamint változó (a viszonyítási alap mindig az előző év) bázisú indexekkel 
jellemezhetjük: 
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A változó bázisú index azt mutatja, hogyha a személygépjárművek számát mindig az előző évihez 
viszonyítjuk; ebben az esetben tehát nem tűnik olyan erőteljesnek a növekedés. Mindez igazolja a térség 
elmaradott helyzetét, a 2008-as pénzügyi válság következményei hatványozottan gyűrűznek be az olyan 
hátrányos helyzetű térségekbe, mint amilyen a Mezőtúri járás területe is. Szintén fontos mutató a 100 lakosra 
jutó gépjárművek száma: 
 

 
 
A mutató értéke egyértelmű növekedést jelez az időszak kezdetéhez képest. Természetesen ebben közre 
játszik a lakosság számának csökkenése is. Ugyanakkor ez az adat jóval az országos értékek alatt van. 
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Intézményi ellátottság 
 
A járás területén csak Mezőtúron és Túrkevén üzemeltetnek 1-1 bölcsődét, és a többi településen nincs indok 
önálló intézményként bölcsőde létesítésére. A bölcsődébe járók számát a következő diagramon mutatja. 
 

 
 
A két nagytelepülés bölcsődéibe beíratott gyermekek száma az adatok szerint Mezőtúron átlagosan 55-60 fő, 
Túrkevén pedig 15-20 fő körül alakul. Ez lényegesen alatta marad a tényleges igényeknek, mind a két 
településen a bölcsődei férőhelyek bővítésére van szükség. Az óvodai ellátottságot mutatja a következő 
diagram. Ebben a gyermekcsoportok számának alakulását mutatjuk be településenként. 
 

 
 
Ezzel paralel alakult az óvodába beíratott gyermekek száma, melyet a következő ábra mutat be.  
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Egy gyermekcsoportba átlagosan kevesebb, mint 25 fő járt a vizsgált időszakban, amely igen kedvező 
mutató. 
 

 
 
Az óvodai feladat-ellátási helyek számára vonatkozóan a következő diagram nyújt rátekintést: 
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Az általános iskolai feladat-ellátási helyek számának alakulása: 
 

 
 
A könyvtári ellátás a térségben megoldott. Minden településen egy könyvtár működik. Az állomány 
nagyságát a könyvtári egységek számával jellemezzük. (A jogszabály szerint könyvtári egység könyvek 
esetében a kötet, folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok esetében a bekötött kötet, időszaki kiadványok 
körében a kötet, a bekötetlen időszaki kiadványok esetében a kötési egység,mikrofilm esetében a címleírási 
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egység pl. mű, mű részlete, minden más dokumentum esetében a darab.) A könyvtári egységek számának 
alakulása a járás könyvtáraiban: 
 

 
 
Mesterszállás és Mezőtúr esetében összességében gyarapodás, a többi településnél viszont fogyás jellemzi a 
könyvtári állományt a vizsgált időszakban.. 
 
Lakásállomány 
A járás lakásállománya eléggé stabil.  Jelentős, - legalábbis tendenciaszerű - lakásszám változás nem 
következett be a vizsgált időszakban. 

  
 

 
 65 



Az ezer főre vetített lakásállomány alakulása első sorban a járás létszámhelyzetében bekövetkezett 
változásokat tükrözi. 

 
 
Az 1000 főre vetített lakásállomány Mezőhék kivételével, a járás minden településén növekedést mutat a 
vizsgált időszak összességében. A járás egészét jellemző adat, hogy 2002.ben 1000 főre 401, 2013-ra 459 
lakás jutott. 
 
Egészségügyi ellátás 
 
A kistelepüléseken, összevont felnőtt- és gyermek háziorvosi szolgálat működik. Ezt a települések 
létszámhelyzete indokolja. A két nagytelepülésen vannak önálló felnőtt háziorvosi, illetve gyermek 
háziorvosi körzetek kialakítva. A felnőtt háziorvosi körzetek száma a járás településein. 
 

 
Gyermekorvosi ellátás a vizsgált időszakban Mezőtúron 3, Túrkevén 2, a kistelepüléseken pedig 1-1 orvossal 
biztosított. 
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II.D.2. Esélyegyenlőségi célcsoportok adatainak elemzése 

Az általános statisztikai adatok vizsgálata során elsősorban ágazatokra koncentráltan kerültek bemutatásra a 
releváns, esélyegyenlőségi csoportokra vonatkozó információk. Némely esetben  ezért már a II.D.1. fejezet is 
foglalkozott valamelyik esélyegyenlőségi célcsoport helyzetével, most azonban tematikusan is bemutatásra 
kerülnek a legfontosabb adatok. 
 
Idősek 
 
Az öregedési index azt mutatja, hogy egy településen 100 idős (60+) életkorú lakosra hány fiatal (0-14 éves 
gyermek) jut. Magyarul az az érték a leginkább kedvező, amely magas százalékot mutat. Sajnálatos módon a 
Mezőtúri járás területén drasztikus változások történtek az elmúlt évtizedben. 
 

 
Öregedési index (%) a Mezőtúri járásban 2000-2013 

 
Szembeötlő, hogy Túrkeve elveszítette kezdeti kifejezetten jó helyzetét, 93%-ról 58%-ra csökkent ez az 
érték, az elöregedési folyamat itt mutatja a leginkább drasztikus változást. Kétpó helyzete minősíthető még 
kedvezőnek, viszont Mesterszállás és Mezőhék kifejezetten rossz helyzetben van. Alapvetően 
megállapítható, hogy ahol az öregedési index alacsony, ott várható leginkább a népesség további csökkenése.  
 
A nyugdíjasok számának alakulása érdekes képet mutat. A nyugdíjasok száma önmagában véve csökken 
ugyanis, ez minden települést érint. Járási szinten a nyugdíjasok száma 12%-ot meghaladóan, több mint 1250 
fővel csökkent az elmúlt tíz évben. 
 
Ez érdekes helyzet elé állíthatja a jövőben a szociális ellátórendszert, tekintettel arra, hogy bár a lakosság 
összlétszámához viszonyított arányban nő a nyugdíjas korúak aránya, nominálértékben mégis csökken. Ez 
nem jelenti azt, hogy a jelenlegi szolgáltatások mennyisége a jövőben is elegendő lesz, sokkal inkább azt, 
hogy kevesebb aktív korú fogja fenntartani a települések gazdaságát, ezáltal kevesebb bevételből kell 
fenntartani ugyanezt az intézményrendszert.  
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Nyugdíjasok száma a járás területén 

 
Az időskorúak járadékában részesített személyek száma emelkedő tendenciát mutat, de a nyugdíjasok 
számához mérten elhanyagolható nagyságrendű. Számuk a járásban összesen nem éri el az ötven főt. 
 

 
 
 Az idős korúak járadékában részesítettek száma 2013-ban érte el első alkalommal a nyugdíjban részesülők 
0,5 %-át. 
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Nők, gyermekek 
A lakosságszámra vonatkozó mutatók ismertetése során már elemezve lettek a célcsoportok létszámadatai. A 
gyermekek ellátása szempontjából további lényeges vizsgálatot jelent a veszélyeztetett gyermekekre 
vonatkozó adatok elemzése. A veszélyeztetett kiskorú gyermekek számára vonatkozóan a következő 
adatokkal rendelkezünk: 
 

 
 
Szembetűnő jelenség, hogy Túrkevén a legmagasabb a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma, és 
jelentősen meghaladja a járási központ Mezőtúr esetében tapasztalt értékeket. A védelembe vett kiskorú 
gyermekek számát tekintve már Mezőtúré az első hely: 
 

 
 

 
 69 



100 veszélyeztetett kiskorú gyermekből védelembe vett gyermekek számának alakulása a járásban: 
 

 
 
A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak száma az összes kiskorú gyermek számához viszonyítva 
Mezőtúri járásban: 
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Fogyatékkal élők 
 
A fogyatékkal élők vonatkozásában a jellemző indikátorok egyike az ápolási díjban részesülők száma, illetve 
aránya. A járásban az adatok alapján a következő kép alakul ki a fogyatékkal élőkre vonatkozóan: 
 

 
 
A települések többségénél hasonló a tendencia: az időszak kezdetéhez képest emelkedőben volt az ápolási 
díjban részesülők száma, de az időszak végére visszatértek a kezdeti értékek. Mezőtúron valamelyes 
növekedés, Mesterszálláson csökkenés tapasztalható inkább, de az értékek az általános tendencián belül 
maradnak. A járás egészét tekintve, 1000 lakosra vonatkozóan 8-9 fő az ápolási díjban részesülők 
számaránya. 
 
Romák 
 
A roma lakosság számának becslése a leginkább nehezen előállítható statisztikai adat. Kétpón, 
Mesterszálláson, Mezőhéken nem élnek roma családok. Mezőtúron a 2001-es népszámlálás adatai alapján 
lélekszámuk a teljes lakossághoz viszonyítva 1,7%, Túrkevén ugyanekkor 2,4%. Utóbbi településen a 
CIKOBI összeírás 5,5%-ot feltételez, ez az érték vélhetően kicsit magasabb. Mezőtúron az IVS becslése 
alapján lélekszámuk a lakosság teljes létszámához viszonyítva 7-8% körül lehet. 
 
Mélyszegénységben élők 
 
A másik nehezen előállítható adat a mélyszegénységben élőkre vonatkozik. Sokszor maga a definíció is 
problémát jelent, számos mutató határozhatja meg, hogy ki tekinthetőek valóban mélyszegénységben 
élőknek. Sajnos sem a statisztikai adatok, sem pedig a kormányzati szféra becslései, adatai nem tekinthetőek 
pontosaknak ebben a tekintetben. A szegénységkutatások szoft vizsgálatai több információt hordoznak, de 
ennek pontosítása adathiány miatt nehezen kivitelezhető járási szinten. A mélyszegénységben élők 
helyzetére jellemző egyik indikátor a közgyógyellátásban részesültek száma. A térségre vonatkozóan a 
diagram az alábbi képet mutatja a közgyógyellátásban részesülőkről: 
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A közgyógyellátásban részesülők száma járási szinten növekedett, a lakosságszám csökkenése ellenére. 
A növekedés mértéke a kezdő bázisévhez viszonyítva hozzávetőleg 9 %. 
 
A rendszeres szociális segélyben részesítettek száma kissé csökkenő tendenciát mutat, ez azonban inkább 
jellemzi a szociális ellátások és a közmunkaprogram jogszabályi változásait, mintsem a csökkenő 
mélyszegénységet. Átlagosan a lakosság 3-4%-a részesül ebben az ellátásban, ez azonban nem jelenti azt, 
hogy ilyen csekély lenne a mélyszegénység mértéke a térségben. 
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III. HELYZETÉRTÉKELÉS 
 
A Helyzetértékelés c. fejezet a meghatározza azokat a kulcsterületeket, amelyek egyrészt lehetőséget 
teremtenek a járás településeinek a közös továbblépésre, másrészt pedig feltárja azokat a veszélyeket, 
amelyek problémát jelenthetnek a jövőben. Struktúráját tekintve támaszkodik a helyzetelemzés c. fejezet 
információra, valamint a meglévő helyi stratégiákra is. Így a helyzetértékelés rész a következő tartalmak 
alapján készült: 

• helyzetelemzés – statisztikai adatelemzés 
• helyzetelemzés – térségi infrastruktúra bemutatása 
• Helyi Esélyegyenlőségi Programok következtetései, javaslatai 
• Térségi stratégiák, települési koncepciók, gazdasági programok információtartalma 

 
A Helyzetértékelés c. fejezet szoft tényezőkre is támaszkodik mindezek mellett. Az szociális ellátásban részt 
vevők körében készített száz fős véleménykutatás eredményei rálátást nyújtanak arra, hogy az érintettek 
mely problémákat azonosítják be leginkább. A térségi SWOT analízis a TEP készítésével párhuzamosan futó 
„Kerekasztal” fórumok eredményeit tartalmazza. Az itt megfogalmazott észrevételek és a helyi stratégiák 
összesítése révén készült el tehát a térségi SWOT analízis, amely megalapozza a térségi jövőkép és a 
célkitűzések meghatározását. Mindezekhez nyújt további segítséget egy egyszerűsített problématérkép, 
amely komplex szemléletű megközelítésben foglalja össze a térségi SWOT gyengeségeit. Mindezt pedig a 
prioritások meghatározása követi, ahol súlyozott számok segítségével került meghatározásra a potenciális 
sorrend.  
 

III.A. Térségi SWOT analízis 

III.A.1. Véleménykutatás 

A kérdőíveket összesen 100 fő, a térségi szociális ellátásban résztvevő személy töltötte ki, anonim módon. A 
kutatás nem reprezentatív, a kérdések többsége érzékenyítő, zárt kérdés volt, azonban teret engedtünk a 
lakosság közvetlen véleményformálására is nyitott válaszlehetőségek megadásának formájában. A 
kérdésekre több válasz is megjelölhető volt, pontosabban kötelezően meg volt határozva, hogy adott kérdésre 
hány választ kell adnia a megkérdezettenk. A lekérdezettek köre jellemzően az aktív korosztályú férfiak és 
nők adták, azonban a korosztály megjelölése alulról és felülről nyitott volt. Ezt követően a válaszok – Excel-
táblába – digitalizálásra kerültek kódolásos módszer segítségével, majd szövegesen kiértékelésre kerültek 
grafikonokkal illusztrálva. 

 
A válaszadók nemének aránya 
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A válaszadók életkor szerinti megoszlása 

 
A megkérdezettek életkoruk meghatározása során az alábbi lehetőségek közül választhattak: 30 év alatti, 31-
40 év közötti, 41-54 év közötti, 55 év feletti. A 2. ábráról leolvasható adatok szerint a lekérdezettek száma 
eltolódást mutat az 55 év felettiek irányába. Az ő számuk a teljes lekérdezett sokaság körében 48%-nyi, 
vagyis 48 fő. Relatíve a legkevesebb a 30 év alattiak aránya, mely 13%-nyi, vagyis 13 fő vallotta magát 30 
év alattinak a 100 főből. A 31-40 év közötti, valamint a 41-54 év közötti korúak közel azonos arányban volt 
a lekérdezettek között. Míg előbbi száma 19 fő, utóbbi 20 fő volt. Valamennyi meghatározott korcsoportban 
a válaszadók harmada volt férfi, míg kétharmada nő. Az 55 éves kor felettiek közül 33 fő volt nő, míg 15 fő 
férfi. Ez alól kivétel a 41-54 év közötti korcsoport, ahol a 20 fő mindössze 10%-a, 2 fő volt férfi. 
 

 
A válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása 

 
A kérdőíves lekérdezés során felmérésre került a válaszadók iskolai végzettsége is.  Az erre adott válaszok 
kiértékelése során a következő kép rajzolódott ki: a megkérdezettek 31%-ának (31 fő) a legmagasabb iskolai 
végzettsége az általános iskola 8. osztálya volt, őket követte azoknak az aránya (30% - 30 fő), akik érettségi 
bizonyítvánnyal rendelkeznek. A válaszadók közel negyede (24 fő) szakmunkás végzettséggel bírt, míg 15 fő 
valamilyen főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezett. 
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Mióta él a településen? 

 
A válaszadók több mint fele, 52 fő már 20 évnél régebb óta él a településükön. Őket követi azoknak az 
aránya, akik 11-20 éve élnek a településen, 25%-nyian voltak, míg azok, akik 6-10 éve élnek a településükön 
15%-nyian. Legkevesebben, mindössze 8 fő még új lakosnak számít, mindössze 5 évnél kevesebb ideje él a 
településen. 
 

 
A válaszadók foglalkozás szerinti megoszlása 

A beérkezett válaszokból kiderül, hogy a megkérdezettek 41%-a nyugdíjas, 36%-a munkanélküli. Ők teszik 
ki a válaszadók 77%-a. A válaszadók 16%-a volt munkanélküli, míg mindösszesen 7% tanuló volt. 
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Személyes problémák megoszlása 
 
A kérdőíves felmérés során megkértük a válaszadókat, hogy a megadott lista alapján jelöljenek meg ötöt 
azok közül, amelyet ők személyes problémának érez saját életében. Fontos, hogy nem kellett rangsorolniuk a 
válaszadóknak az öt általuk választott jellemzőt. Jellemzően anyagi természetű problémákat soroltak fel a 
válaszadók, amikor az öt legfőbb személyes problémájukra voltunk kíváncsiak. A legtöbbször az alacsony 
jövedelmet érezték személyes problémának, 76 esetben merült ez fel. Ezzel összefüggően a szegénység 
végzett a második helyen, ezt 68 esetben jelölték meg, míg az adósságot 64 esetben. Összességében 59 
esetben adták meg személyes problémának tartós betegségüket, míg 47-szer a közbiztonságra panaszkodtak.  
A többi válaszlehetőségeket harmincnál kevesebbszer említették. 29-szer a lakásfenntartást, 23-23-szor a 
munkanélküliséget és a stresszt jelölték meg személyes problémának, míg 18-szor azt, hogy gyermekét 
egyedül neveli a válaszadó. 16-16-szor az éhezésre és a magányosságra, 15-ször a megoldatlan 
lakáshelyzetre, 12-szer a fogyatékosságra, míg 10 alkalommal a diszkriminációra panaszkodtak. 
Egészségtelen lakásra senki sem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A válaszadók problémáival foglalkozók megoszlása 
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A fenti diagramon az kerül kielemzésre, hogy a válaszadók mennyien, mennyi alkalommal mondták azt az 
egy-egy válaszlehetőségre/csoportra, hogy azok foglalkoznak az ő problémáival. A megkérdezettek három 
válaszlehetőséget jelölhettek meg, azonban az egyes válaszadók nem állítottak fel saját sorrendet. 
Legtöbbször a legtradicionálisabb, legelemibb csoportot jelölték meg, mint akik foglalkoznak a 
problémájukkal, ez pedig a család, 88 alkalommal mondták, vagyis majdnem minden válaszadó. 75 
alkalommal a barátokat és ismerősöket jelölték meg, mint akik a problémájukkal foglalkoznak elsősorban. 
Míg majdnem fej-fej mellett végeztek az intézményi szakemberek (45 alkalommal említették őket) és a 
polgármesteri hivatal (44-szer jelölték meg őket). Vagyis a család és barátok után a legtöbben a 
szakemberekben és a hivatalban bíznak. 
Tőlük lemaradnak az önkormányzati képviselők, rájuk csak 17-szer tekintettek úgy, mint segítség. 14-en 
tartják az egyházat olyannak, mint akikhez problémájukkal fordulhatnak. Az egyesületeket és alapítványokat 
10-nél kevesebbszer említették (9-szer), míg legkevesebben a kisebbségi önkormányzatot és az 
országgyűlési képviselőt tartják olyannak, akik problémájukkal foglakoznak elsősorban. 
 

 
Problémák megoldásában támaszként megítélt csoportok megoszlása 

 
Hasonlóan az előző kérdéshez, a válaszadók megjelölhették azokat a csoportokat (maximum hármat), akikre 
támaszkodhatnak véleményük szerint a problémájuk megoldásában. E szerint 89-en a családra 
támaszkodnak, 76-an a barátokra és ismerősökre, míg 57-en a polgármesteri hivatalra. 
Kiemelendő még az intézményi szakemberek, egyházak és önkormányzati képviselők szerepe. Míg a 
szakemberekre 21-en támaszkodnának problémáik megoldása során, az egyházakra 19-en, míg az 
önkormányzati képviselőkre 13-an. Egyesületre, alapítványokra 7-7 fő támaszkodna, a szomszédokra 5-en, 
míg a munkatársakra és az országgyűlési képviselőre mindössze 3-an támaszkodnának. 
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Lakóhelyi problémák a válaszadók szemszögéből 
 
A megkérdezettek megjelölhettek nyolc olyan területet a felkínált válaszlehetőségek közül, amelyeket 
lakóhelyi problémának érzékelnek. A nyolc legtöbbször említett terület a következő. Elsöprő többsége a 
válaszadóknak a munkalehetőségek hiányát jelölték meg legtöbbször problémának, 96 ember válaszában 
jelölt meg. 90-en az utak állapotát és hiányát, 86-an a szegénységet, 85-en a közbiztonságot, a bűnözés 
mértékét, 82-en az alacsony jövedelmet említették lakóhelyi problémaként. Emellett 75-en a 
munkanélküliséget, 66-an a nyugdíjasok helyzetét, míg 62-en a tömegközlekedést érzékelik problémának. A 
többi válaszlehetőséget elenyésző mértékben tartották problémának. 
 

 
Települési költségvetésből válaszadók által támogatandó területek 
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A megkérdezettek e kérdés keretein belül beleélhették magukat az önkormányzat helyzetébe. A kérdés arra 
irányult, hogy ha a válaszadó dönthetne, mire költene a település költségvetéséből. A válaszadók három 
területet jelölhettek meg a felkínált lehetőségek közül. Legtöbben (84-en) az orvosi ellátást jelölték meg, 80 
alkalommal említették meg, hogy munkahelyteremtésre csoportosítanának forrásokat, míg közbiztonságra 
56-an költenének. A szociális ellátást és a közoktatást 23-an jelölték meg, 17-en község- és városszépítésre, 
8-an kultúrára, 7-en lakásokra, míg mindössze 2-en tömegközlekedésre költenének a település 
költségvetéséből. Közműfejlesztésre senki sem fordítana forrást. 
 

 
Település gazdasági helyzet megítélése 

 
A kérdőív során lehetősége volt a válaszadóknak a település gazdasági helyzetének értékelésére. Nagyon jó, 
jó, kevésbé jó, rossz, nagyon rossz minősítéseket lehetett adni a következő területekre: az ipar fejlettsége, a 
mezőgazdaság fejlettsége, szolgáltatások (kereskedelem, közlekedés, oktatás, egészségügy) fejlettsége, az 
emberek képzettsége, tanultsága a településen. 
Az ipar és mezőgazdaság fejlettségét legtöbben rosszra értékelték, a szolgáltatások (kereskedelem, 
közlekedés, oktatás, egészségügy) fejlettségét és az emberek képzettségét, tanultságát kevésbé jónak ítélik. 
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III.A.2. A Kerekasztal fórumok célcsoporti SWOT analízise 

A Kerekasztal fórumok tematikusan, célcsoportokra bontva kerültek megszervezésre. A fórumokon részt 
vettek a térség önkormányzatainak képviselői, a témának megfelelő feladatkörben foglalkoztatott hivatali 
szakemberek, az SZSZK munkatársai, valamint civil szervezetek és gazdasági szereplők egyaránt. A 
Kerekasztal fórumok célja az volt, hogy az adott célcsoport helyzetét közösen járják körbe a résztvevők, 
majd csoportmunka segítségével határozzák meg azokat a tényezőket, amelyek áttekinthető módon járulnak 
hozzá az adott célcsoporthoz kapcsolható problémák feltáráshoz, a lehetőségek megfogalmazásához. 
 
Ennek outputja egy-egy SWOT-analízis elkészítése volt, amelyek meghatározták az adott célcsoporttal 
kapcsolatosan a belső tényezőket (erősségek-gyengeségek), és azokat a külső tényezőket is, amelyekre kevés 
befolyásolási lehetőséggel rendelkeznek (lehetőségek-veszélyek). A SWOT analízisek készítése során az 
egyes elemek „automatikusan” kibővültek azon tényezőkkel, amelyeket a helyi esélyegyenlőségi programok 
fogalmaztak meg. Így az itt bemutatott célcsoporti SWOT analízisek mind a Kerekasztal-fórumok, mind 
pedig a helyi stratégiák megállapításait tartalmazzák. 
 
Idősek helyzete 
 
Erősségek 

• szociális érzékenység; 
• aktív nyugdíjas klubok; 
• jól működő falugondnoki szolgáltatás; 
• erős szociális szolgáltatás-szervezés; 
• széleskörű kulturális programok 

Gyengeségek 
• települések közötti közlekedési lehetőségek; 
• rossz egészségi állapot  
• elavult egészségügyi intézmények 
• tanyai lakosság problémás ellátása; 
• szociális ellátás férőhelyhiányai 
• szociális alapellátás információhiányos; 
• helyi közbiztonság hiányos; 
• civil szervezet jogszerűség hiánya; 

Lehetőségek  
• humánerőforrás kihasználatlan; 
• civil szervezeti / egyházi vonal erősítése 

Veszélyek 
• csökkenő civil szerveződési aktivitás; 
• elszegényedés 
• nincs meg a kellő nyitottság a prevencióra 
• alacsony gazdasági aktivitás 

 
Gyermekek helyzete 
 
Erősségek 

• jelzőrendszer 
• elfogadhatóan működő eü. alapellátás 
• gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 

minden településen működik 
• erős intézményi háló 
• kiemelt önkormányzati támogatások a 

célcsoportnak 

Gyengeségek 
• az ellátórendszer nem követi a jelzőrendszert 
• fizikai infrastruktúra és eszközállomány elavult  
• nyári szabadidős programok csekély száma 
• időszakos gyermekfelügyelet hiánya 
• gyermekszegénység magas aránya 
• pszichológus, logopédus, gyógypedagógus 

hiány, ill. leterheltség 
Lehetőségek  

• családi napközi, időszakos gyermekfelügyelet 
• tanodaprogramok újraindítása 
• prevenciós programok kialakítása 
• civil szervezetek, „Baba-Mama” klubok 

ösztönzése, támogatása 
• családi prevenciós programok  

Veszélyek 
• normatív támogatás csökkenése 
• csökkenő gyermeklétszám 
• közösségi hálók gyengülése kamaszkorban 
• „csonka” családok számának gyarapodása 
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Nők helyzete 
 
Erősségek 

• erős támogató intézményrendszer 
• részvételi arányuk magas a térségi civil szervezeti 

életben 
• képzési programokon való tudatos részvétel 

 

Gyengeségek 
• magas öregedési index 
• ötven év feletti nők hátrányos helyzete 
• gyermeküket egyedül nevelő nők nehézségei 
• özvegyek száma gyarapszik a térségben 
• önálló, női „identitás” gyengesége 
• nők közéleti aktivitása gyenge 
• relatív hiány a bölcsődei férőhelyek tekintetében 
• nők elleni erőszak rejtett marad a legtöbb 

esetben 
• elavult szakképzettség harminc év felettiek 

körében 
Lehetőségek  

• kooperatív programok kidolgozására vonatkozó 
önkormányzati szándék 

• távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás 
• önszerveződő csoportok támogatása 
• disszemináció 
• „gazdasszony képzés” beindítása 
• spec. önkormányzati támogatás bevezetése a 

gyermeküket egyedül nevelő szülők számára 

Veszélyek 
• érdektelenség 
• információhiány 
• nehezen „megfogható” a célcsoportra vonatkozó 

intézkedések önálló köre 

 
Romák helyzete 
 
Erősségek 

• erős támogató intézményrendszer 
• roma hagyományok megléte (Túrkeve – 

birkanyírás) 

• roma kisebbségi önkormányzatok  

 
 

Gyengeségek 
• alacsony iskolai végzettség 
• generációkon átörökített hátrányos helyzet 
• magas munkanélküliség 
• külterületi infrastruktúra hiánya 
• közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

nehézségei (közlekedés, információhiány) 

Lehetőségek  
• roma civil szervezetek támogatása 
• roma kultúra megismertetése 
• képzési programok kialakítása 
• roma gyermekek foglalkoztatója „Tini Klub” 
• „Kiskert” program (képzés, tanácsadás) otthoni 

zöldségtermesztés 
• roma segítők óvodai foglalkoztatása 

Veszélyek 
• szegmentált romaprogramok kialakításának a 

nehézségei (Túrkeve – Mezőtúr: eltérő roma 
attitűdök, társadalmi jellemzők) 

• magas a lemorzsolódási arány a képzéseken  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fogyatékkal élők helyzete 
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Erősségek 

• családsegítő szolgálatok felkészültsége 
• civil szervezeti lehetőségek 

 

Gyengeségek 
• többségi társadalom ismerethiánya 
• akadálymentesítés hiánya 
• közösségi adatbázis hiánya, adathiány 
• alacsony foglalkoztatottság 
• szűrőprogramokon való részvételi szándék 

gyengesége 
 

Lehetőségek  
• életmód és felvilágosító programok 
• civil szervezeti háló megerősítése 
• gazdasági szervezetek bevonása a 

foglalkoztatásba  

Veszélyek 
• normatív támogatás csökkenése 
•  

 
Mélyszegénységben élők helyzete 
 
Erősségek 

• közmunkaprogram  
• szociális ellátórendszer felkészültsége 

Gyengeségek 
• adathiány, definíciós problémák 
• külterületi infrastruktúra helyzete 
• szociális ellátórendszerrel való közreműködés 

hiánya 
• alacsony iskolai végzettség 
• szakképzettség hiánya 

Lehetőségek  
• szociális szövetkezetek létrehozása, megerősítése 
• helyi gazdaságfejlesztési programok 
• külterületeken élők hozzájárulása az önellátó 

települési gazdasághoz 
• helyi hagyományőrző foglalkozások újraélesztése 

Veszélyek 
• mentális, apatikus hozzáállás gátolja a 

programok, célok megvalósulását, részvételi 
hajlandóság gyenge 

 
 

III.A.3. Térségi SWOT analízis 

A térségi SWOT analízis összeállításában a következő szempontok domináltak, illetve a következő 
dokumentumok megállapításai kerültek figyelembe vételre: 

• a SWOT analízis „létjogosultsága” a 2014-2020-as ciklus végéig „kitartson” 
o ennek érdekében:  

 konkrét akciót nem tartalmaz, úgy fogalmazza meg a különböző meglátásokat, hogy 
azok bármilyen – az esélyegyenlőségi célcsoportok számára releváns – 
programoknak, pályázatoknak megfeleljenek 

• A figyelembe vett dokumentumok: 
o települési stratégiák 
o települési gazdasági programok 
o települési fejlesztési igények 
o HEP-ek 
o Kerekasztal fórum információi 
o lakossági véleménykutatás eredménye 
o a TEP készítése során végzett kutatómunka 

Erősségek Gyengeségek 
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• a térség érzékenysége a szociális problémák iránt 

• sokszínű ellátórendszer 

• tapasztalt szakember gárda 

• civil szervezetek adottságai megfelelőek a 
szolgáltatásokkal való együttműködésre  

• kiépült és jól funkcionáló szociális alapszolgáltatás 
alapellátás elsősorban az idősek számára 

• az állami normatív támogatások jó kihasználtsága  

• a szociális ellátások iránt elkötelezett intézményvezetés 

• sikeres intézményi stratégiák és megfelelő gazdálkodás 

• innovációs képességek 

• együttműködési hajlandóság 

• jövőben megvalósítható tervek 

• a jelenlegi szolgáltatások jól működnek és nagy 
tradícióra tekintenek vissza 

• jól kiépített szakmán belüli és szakmaközi 
kapcsolatrendszer 

• jó együttműködés a járásban elhelyezkedő települések 
között 

• az ellátórendszer szervezeti kereteinek és 
szabályozottságának megfelelő kiépítettsége 

• a szociális ellátórendszer finanszírozási problémái  

• a települések hátrányos helyzetű régióban 
találhatóak, ahol csökken a lakosság létszáma 

• szociális szolgáltatást igénybe vevők magas 
száma, rohamosan növekvő ellátási igények 

• egyes szociális intézmények elégtelen 
férőhelyszáma 

• elavult épületek a szociális ellátásban (tárgyi 
feltételek hiánya)  

• akadálymentesítés hiánya 

• korszerűtlen energetikai rendszerek 

• a szakemberek leterheltsége 

• a pszichiátriai és szenvedélybetegek számának 
növekedése megoldandó társadalmi problémát 
jelent 

• a térség infrastrukturális fejlettsége alacsony (utak 
állapota, internet elérhetőség hiánya) 

• a lakosság rossz egészségi állapota 

• a szolgáltatások iránti fizetőképesség nem 
kielégítő volta 

• a jogszabályváltozásokból eredően ellátás nélkül 
maradók számának növekedése 

• a fiatalok számára nincs perspektíva 

Lehetőségek Veszélyek 

 

• az ellátórendszer tudatos fejlesztése 

• komplex, egyéb adott erőforrásokat és szolgáltatásokat 
felölelő szolgáltatások létrehozása (termálvíz) 

• folyamatos szakmai képzés lehetőségének biztosítása 

• civil szervezetek és egyházak fokozott bevonása a 
szociális szolgáltatásokba,  

• az előírt szakmai létszám biztosítása 
munkahelyteremtést jelentene (pszichológus) 

• a hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni negatív 
attitűd megváltoztatása 

• egyes szolgáltatástípusok , szolgáltatások 
működtetésének a felvállalása , térségben történő 
működtetése (prevenció) 

• a térségi együttműködéssel növekedett a szakmai 
színvonal 

• védőnői hálózat fejlesztése 

• helyi szintű adatbázis kialakítása 

 

 

• a lakosság elöregedése, amely nagyban 
befolyásolja az ellátásszervezés lehetőségeit és 
irányát 

• a lakosság mentális állapotának romlása 

• saját források elégtelensége 

• romló gazdasági környezet 

• alacsony gazdasági aktivitás , növekvő 
munkanélküliség 

• preventív intézkedések elégtelensége 

• a szociális intézmények kapacitásának kimerülése 

• a finanszírozási és jogszabályi, szakmai 
feltételrendszer állandó változása 

• a rossz  gazdasági viszonyok miatt  a lakosság 
körében egészségügyi és mentális leépülés  
tapasztalható 

• előítéletek növekedése  
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III.B. Problématérkép  
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A Problématérkép alapján két térségi célkitűzés került meghatározásra: 

• Helyi gazdaság fejlesztése 
• Népesség-megtartó képesség erősítése 

III.C. Prioritások meghatározása 
 
A prioritások a problématérképen szereplő tételek megszűntetésére vonatkozó ütemezés előkészítését 
segíthetik elő. A prioritások meghatározáshoz a következő szempontok kerültek figyelembe vételre: 

• milyen módon lehet leghamarabb felszámolni a beazonosított hátrányokat? 
o a két problémacsoport vizsgálata: látszólag független egymástól a gazdasági helyzet és a 

népesség elvándorlása, valójában ezek szorosan összefüggenek egymással. A kapcsolatot a 
statisztikai adatelemzés igazolta; bemutatva a korrelációt a gazdasági szervezetek számának 
alakulása és a népességszáma alakulása között 

o az országos stratégiák, programok alapján milyen típusú pályázatok várhatóak, amelyek a 
leghamarabb hozzájárulhatnak a forrásteremtéshez? 

o az ok-okozati viszonyok feltárását követően melyek azok a potenciális beavatkozások, 
amelyek multiplikátor hatással hozzájárulhatnak más problémakörök, vagy fő problémák 
orvoslásához 

• jelenlegi térségi együttműködések, önkormányzati, intézményi és civil szervezeti kapacitások 
mennyire képesek biztosítani, hogy az összetettebb problémák megoldása hatékony megoldás lehet 

o önkormányzati hozzáállás megváltozása, „gazdasági szemléletmód” és „civil szemléletmód” 
bevezetése 

 
A két fő vizsgálati szempont némileg ellentmondott egymásnak. Így végül súlyozottan, számok 
hozzárendelésével került meghatározásra a prioritások sorrendje. A prioritások viszont az imént említett 
ellentmondás miatt nem logikai sorrendben, hanem a fenti vizsgálati tényezők meghatározását követően 
kerültek meghatározásra. Ezért alakult ki vegyes sorrendiség a prioritások meghatározásában. 
 

PROBLÉMACSOPORT PROBLÉMAKÖR FŐ PROBLÉMÁK 

2 NÉPESSÉG ELVÁNDORLÁS 

Fejlesztésre szoruló 
infrastruktúra 1 

úthálózat állapota 
bölcsődék 

óvodák 
iskolák 

szociális ellátórendszer épületei 
egészségügyi ellátórendszer épületei 

Célcsoportok helyzete 
(kiemelt probléma 

meghatározás) 2 

idősek: elöregedés 
nők: munkaerőpiaci és családi 

feladatok összeegyeztetését segítő 
szolgáltatások hiánya 

gyermekek: közszolgáltatások hiánya 
(bölcsőde, gyermekfelügyelet, 
gyógypedagógus, logopédus) 

romák: közösségi szolidaritás hiánya 
mélyszegénység: tartós 

munkanélküliség 
fogyatékkal élők: akadálymentesítés 

1 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS Együttműködés hiánya 3 
térségi gazdasági szereplők 

érdektelensége 
civil szervezeti hálózat 

felkészületlensége 
önkormányzati szándékok, kapacitás 

hiánya 
Szemléletmód-váltás 4 szakmai képzések hiánya 
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kapacitás hiány 
szemléletmód-váltó tréningek hiánya 

 
 
 

IV. TÉRSÉGI JÖVŐKÉP 
 
A településközi együttműködéseknek széles (feladatorientált kistérségi társulás, területfejlesztési kistérségi 
társulás, többcélú kistérségi társulás) hagyományai vannak Magyarországon. A Mötv. és a Járási tv. (és az 
ezek alapján megszületett további jogszabályok) alaposan átrendezték az önkormányzatok és a helyi 
közszolgáltatások, hatósági igazgatás rendszerét. Hangsúlyos önkormányzati feladat marad a jövőben is a 
településfejlesztés, a helyi gazdaságfejlesztés és a helyi társadalomszervezés. Ezek a feladatok a problémák 
komplexitása miatt nehezen oldhatóak meg a települések közigazgatási határain belül, ezért a térségi 
partnerségnek, vagyis az önkormányzatok horizontális együttműködésének fontossága 
megkérdőjelezhetetlen.  
 
A települések közötti – korábban gyakori – gyenge kooperáció okai között a versenyhelyzet és az 
együttműködés kultúrájának hiányai emelhetőek ki. Hiányzó szervezeti képességek és készségek, valamint a 
térségi és stratégiai szemlélet hiánya vezetnek el oda, hogy egy-egy térség (járás) települései között nem 
működik a funkciók tudatos megosztása.  
 
Míg korábban azonban a területi terveknek csupán településhálózati koordinációs szerep jutott, addig a 
mezőtúri Térségi Esélyteremtő Programterv fordított módon kísérli meg az önkormányzatok közötti 
együttműködés megvalósítását: immár nem csak a koordináció, hanem a közös fellépés lehetőségét teszi 
lehetővé az érintett települések körében. A „Térségi Közös Fejlesztési Terv, visszacsatolás helyi stratégiákba 
” c. fejezet megkísérli összegezni a helyi stratégiákban megfogalmazott, tervszintű elképzeléseket. Ez a 
fejezet tehát tkp. „a helyi-térségi dokumentumelemzés” címet is viselhetné. Mindez újabb támpontot ad a 
TEP célkitűzéseinek, beruházási és fejlesztési javaslatainak kidolgozásához.  
A térségi együttműködések bemutatása pedig a célkitűzések végrehajtásáért felelős szervezeteket, 
együttműködéseket mutatja be.  

IV.A. Térségi közös fejlesztési terv, visszacsatolás helyi stratégiákba 
 
A települések társadalmi, gazdasági, környezeti szempontú fenntartható fejlődősének alapja a stratégiai 
tervezés. A stratégiai gondolkodás azt jeleneti, hogy a települések rendelkeznek jól megfogalmazott 
jövőképpel, hosszú távú célokkal, középtávú fejlesztési tervekkel, rövid távú akciótervekkel. 
A stratégiai tervezés biztosítja a közszolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést, a közlekedési és 
kommunikációs rendszerek egyforma szintű fejlesztését, az elérhetőség javítását, a helyi adottságokat 
messzemenően figyelembe vevő gazdasági fejlesztések összehangolását, az idegenforgalmi 
együttműködések ösztönzését, a kulturális kapcsolatok szélesítését.  
A járási székhelyek és a körülöttük elhelyezkedő, hozzájuk tartozó települések fejlettségi szintje igen 
eltérőek egymástól, ezért szükséges minden területen az integrált szemlélet és a széleskörű egyeztetés. A 
stratégia kialakításnál, természetesen a domináns városok Mezőtúr és Túrkeve kiemelt projektjei vezetnek, 
de a kisebb települések speciális, bár kisebb léptékű fejlesztései éppolyan fontosak. Különösen igaz ez az 
esélyteremtő térségi stratégiaalkotásnál, ahol éppen a kisebb településeket kell segíteni, illetve a térségben 
élő idősek, nők és gyermekek, romák és mélyszegénységben, illetve a hátránnyal, vagy fogyatékkal élők 
életminőségének javítását kell szem előtt tartanunk. A közösségi tervezés eszközrendszerében bevált 
kiscsoportos műhelymunkával vizsgáltuk az előttünk álló éveket, és alakítottak ki közös stratégiát a 
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résztvevő önkormányzatok. A térségi stratégiaalkotás során a következő (projektmenedzsment részéről 
átadott) dokumentumok kerültek figyelembe vételre: 

• Mezőtúr Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015) 
• Mezőtúr Város Településfejlesztési Koncepciója (2015) 
• Berettyó – Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója (2011) 
• Berettyó – Körös Többcélú Társulás Kistérségi Esélyegyenlőségi Programja (2011-2016) 

 
A térségi stratégiaalkotásban a már meglévő, és nemrég frissített járás székhely település integrált 
településfejlesztési stratégiáját vettük irányadónak: Mezőtúr város hosszútávú, 2030-ra elérendő jövőképe, 
hogy „Mezőtúr magas életminőséget biztosító, vonzó lakóhely, erős hagyományokkal rendelkező 21. századi 
mezőváros. A bővülő foglalkoztatottságnak, a járásközponti funkciók erősödésének, a minőségi 
szolgáltatások magas számának köszönhetően a helyiek életszínvonala folyamatosan javul. A stabil és 
kiszámítható vállalkozási környezet hosszú távon is fenntartható növekedési potenciált jelent a helyben 
működő és a betelepülni kívánó vállalkozások számára. Az épített és természeti környezet megújulásával a 
település idegenforgalmi vonzereje is egyre növekszik.”  
 
A térségi jövőkép elsősorban a munkahelyteremtést, a helyi erőforrások kiaknázást, a helyben megtermelt 
javak előtérbe helyezését tartja fontosnak. A települések népesség megtartásához a munkahelyeken kívül a 
lakókörnyezet minőségi fejlődése, a szolgáltatások megfelelő színvonala és a szociális háló minél 
szélesebbre húzása szükséges. A jövőkép megvalósulása érdekében a járás székhelyen három átfogó célt 
jelöltek ki: 

• Az életminőség javítása, a társadalmi különbségek csökkentése: a lakosság számára megfelelő 
szolgáltatások biztosítása, kedvező városi arculat kialakítása, a helyi identitás és társadalmi kohézió 
erősítése;  

• Versenyképes és innovatív gazdaság: a tercier szektor, kiemelten a turisztikai ágazat fejlesztése, 
innovatív és kreatív minőségi termék- és kínálatfejlesztés, kiegyensúlyozott munkaerő-piaci helyzet, 
az aktivitás és az értékteremtő foglalkoztatás növelése;  

• Fenntartható város megteremtése: az épített környezet és a természeti értékek védelme, a kulturális 
örökség és a hagyományok megőrzése, a környezettudatos energiagazdálkodás a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodás jegyében.  

 
Az életminőség javítása, a társadalmi különbségek csökkentése olyan átfogó cél, ami a térség társadalmi, 
szociális problémáira fogalmazza meg a legfontosabb fejlesztési stratégiákat. A versenyképes és innovatív 
gazdaság átfogó cél a foglalkoztatási, munkaerő-piaci kérdéseket és a munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
gazdaságfejlesztési célokat integrálja. A fenntartható városkörnyék megteremtése azt a fejlesztési irányt 
jelöli ki, amely a gazdasági és társadalmi fejlődés feltételeinek javítása közben is kiemelt figyelmet fordít a 
környezeti állapot megóvására. 
 
A településközi koordináció elsődleges terepe a járási-kistérségi szint, intézményi keretét a Berettyó-Kőrös 
Többcélú Társulás biztosítja. A térségi centrum funkcióból adódó feladatokat a város magas színvonalon el 
tudja látni. A siker záloga, hogy milyen mértékben képes gazdasági-társadalmi fejlődést generálni a környező 
településeken. Kijelenthető, hogy a városnak nem érdeke a pontszerű, elszigetelt fejlődés, hiszen ha nagy a 
fejlettségbeli kontraszt a központ és környéke között, az negatívan befolyásolhatja a város egészének 
gazdasági-társadalmi fejlődését.  
 
A kapcsolatrendszer a járási központ és a környező települések közötti szoros és részleteiben is 
meghatározható egymásrautaltságot feltételez. Az erősségeket építeni és a gyengeségeket megszüntetni 
kívánó gondolkodásmód és a funkciók ésszerű megosztása a térség szereplőinek hasznát szolgálja.  
A Mezőtúri járás és vonzáskörzet egységes fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a térség képessé váljon arra, 
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hogy problémáit és szükségleteit közösen fogalmazza meg, majd ezeket integrált programokká, komplex 
projektekké alakítsa. A párhuzamos kapacitások elkerüléséhez, valamint a város és környéke közötti 
esetleges konfliktusok (pl. szelektív migráció) megelőzéséhez tehát nemcsak Mezőtúr, hanem a környező 
települések fejlesztési igényeit is pontosan ismerni kell. A folyamatos kapcsolattartásnak, a közös 
gondolkodásnak a projektfejlesztés teljes szakaszára ki kell terjednie.  
 

Mezőtúr, mint járási központ által nyújtott 
tényleges és lehetséges szolgáltatások 

A környező települések által nyújtott tényleges és 
lehetséges szolgáltatások 

munkahely munkaerő 
közigazgatás, járási hivatal falusi turizmus 

szociális ellátások rekreációs lehetőség, sport 
egészségügy, szakellátás lakóterület 

közép- és felsőfokú oktatás, felnőttképzés mezőgazdasági termékek, biotermékek 
turizmus, kulturális lehetőségek alternatív könnyűipari területek 

 
 
A hátrányos helyzetű lakosság komplex felzárkóztatása és társadalmi integrációja, szociális jellegű célként 
elsősorban a szegregátumhoz kapcsolódik, illetve közvetett módon érinthet más városrészeket is, ha ott a 
hátrányos helyzetű lakosság által is igénybevett szolgáltatásfejlesztés történik. Mivel a fejlesztések hosszú 
távon a város teljes területét érintik, ezért a célok teljesülése nem idézi elő sem hátrányos helyzetű lakosságot 
tömörítő szegregátumok kialakulását, sem zárványok közbeékelődését.  
 
A Térségi Esélyteremtő Programterv (TEP) a Helyi Esélyegyenlőségi Programok (HEP) célkitűzéseit veszi 
át: 

• az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség, a diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség 
biztosítása;  

• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvének érvényesítése;  
• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a feltárt 

problémák komplex kezelése. 
 
Térségi szinten megvalósításra váró feladatok 

• Helyi termékek fejlesztésének, előállításának és értékesítésének támogatása  
• A szociális gazdaság fejlesztése: helyi termékek előállítását, helyi szolgáltatásokat  biztosító 

szociális foglalkoztatási kezdeményezések  
• Munkába állást szolgáló szak- és átképzési programok támogatása  
• Speciális csoportok tagjainak munkaerő-piaci integrációját segítő mentori program megvalósításának 

támogatása  
• Integráció és közösségfejlesztés  
• A hátrányos helyzetű csoportok – kiemelten a romák – bekapcsolódását,  részvételének 

erősítését a helyi közösség életébe, az esélyteremtő és közösségfejlesztő programokon keresztül 
előmozdítja a társadalomba való integrálódás folyamatát. Az intézkedés nagy hangsúlyt helyez a 
közösség  fejlesztését, a helyi identitás erősítését szolgáló programokra, amelyek által az 
együttműködésre, önkéntességre és a karitatív tevékenységre való hajlandóság is növekszik helyi 
szinten.   

• Közösségfejlesztést és társadalmi befogadást erősítő térségi programok szervezése  
• Területi hátrányok felszámolását segítő közösségfejlesztő és esélyteremtő programok  
• A mélyszegénységben élők lakhatási feltételeinek javítása komplex önkormányzati kezdeményezésű 

programok keretében  
• Szociális bérlakások kialakításának támogatása  
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• Támogatás hátrányos helyzetű családok lakásainak komfortfokozatának növelésére, 
energiahatékonysági fejlesztésére 

• Idősek nappali ellátását biztosító intézmények felújítása, kialakítása  
  
A térség többi településének: Túrkeve, Mezőhék, Kétpó és Mesterszállás fejlesztéseinek léptéke kisebb, mint 
Mezőtúré, azonban az ott élők számára éppen olyan fontos. A környező településeken mindenhol 
megoldandó feladat a közintézmények teljes körű akadálymentesítése, új játszóterek építése, a 
közintézmények felújítása, korszerűsítése, bölcsődei férőhelyszám növelése és az elérhetőség javítása mind 
az internetes virtuális térben, mind az utak állapotának javításával, közösségi gépjármű beszerzéssel. 
A települések gazdagsági programjában foglaltak közül az esélyteremtő fejlesztések közül Túrkevén kiemelt 
helyen szerepel a civil szervezetek működési környezetének javítása, egy  „Civilház”  létrehozása, vagy 
„Teleház” kialakítása, az ehhez szükséges informatikai eszközfejlesztéssel, vezeték nélküli internet-elérési 
lehetőségek biztosítása a település különböző pontjain. 
 
Túrkevén működik Roma Önkormányzat, akik a roma kultúra ápolása, a közösségi programok 
lebonyolítására Roma Közösségi Ház kialakítását tartják szükségesnek. A jelenlegi művelődési ház 
felújításával, funkcióváltással is lehetővé válhat a civil szervezetek számára helybiztosítás. A régi épületben 
próbatermek kaphatnak helyet, az új művelődési ház építésével, fedett szabadtéri színpad létesítésével a 
Ligetben, a Korda Sándor színházterem épületelújításával olyan kulturális központ hozható létre, ahol 
minden öntevékeny helyi csoport, egyesület méltó otthonra talál. A településen élő fiatalok és idősek számára 
szórakozási, szabadidő eltöltési lehetőséget biztosít a sportpályák rendbe tételével, a Városi Könyvtár 
fűtéskorszerűsítésének és klimatizálásával együtt. Az Idősek Otthona felújítása, a Szociális Szolgáltató 
Központ számára új épület kialakítása, a Védőnői Szolgálat, Gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, az 
Egészségház udvarának beépítése, a parkolók számának növelése a városban, mozgáskorlátozottak számára 
parkolók számának növelése (különös tekintettel az oktatási intézmények környékén) a szociális ellátó 
rendszer tárgy feltételeinek javítását szolgálja. 
 
Kétpó, Mezőhék, Mesterszállás kistelepülések. Ezeken a helyeken a falugondnok munkájának 
megkönnyítésére a gépjármű beszerzés, fenntartása a záloga, hogy a rászorultak ellátása megoldott legyen. 
Az idősek, betegek, gyermekek ingyenes szállítása az életminőség fontos tényezője, hiszen sok esetben nincs 
is más lehetőség a szolgáltatások igénybevételére. 
 
A tanyaközpontokba vezető közút felújítása az esélyteremtés miatt is elengedhetetlen. Sok esetben 
nagycsaládosok, vagy idősek élnek a tanyákon, akik a külvilággal csak így tarthatnak kapcsolatot. A tanyasi 
térségek fejlesztése, speciális problémáinak megoldása külön fejezete a vidékfejlesztésnek, de a települések 
külterületi fejlesztéseinek nem elhanyagolható eleme. A helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve 
színvonalának javítása érdekében az önkormányzatok támogatják a közbiztonság növelését segítő 
programok, tájékoztatók szervezését, segítik a polgárőrség munkáját, a közbiztonságot veszélyeztető 
körülményekre térfigyelő kamerarendszert építenek ki, és ösztönzik a lakossági önszerveződő mozgalmakat. 
(SZEM) 
Biztosítják a szociális alapellátásokat, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a 
településen élő lakosságnak. A szociális ellátások területén a szociális információs szolgáltatás, házi 
segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés, az idősek napközbeni ellátása térségi szolgáltatón 
keresztül jobb minőségben oldható meg. 
 
Közös tervezés 
 
A TEP – Térségi Esélyteremtő Programterv - célja az egységes, összehangolt térségi szintű szociális 
közpolitika kialakítása, valamint az hogy, az érintett települések a jövőre vonatkozó egységes tervezésében 
és megvalósításában legyenek érdekeltek. Ne fordulhasson elő, hogy a szükséget szenvedők ellátás nélkül 
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maradnak; valamilyen „társadalmi kockázat” bekövetkezésekor az egyén vagy a család életszínvonala 
túlságosan nagyot süllyedjen, miután Magyarország minden polgárának joga van az emberhez méltó életre, 
mindenki számára biztosítani kell a szociális minimumot. Nemre, vallásra, nemzeti, etnikai hovatartozásra, 
politikai vagy más véleményre, korra, a cselekvőképesség hiányára vagy korlátozottságára, fogyatékosságára 
tekintet nélkül – jogosultak igénybe venni a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat. 
 
A védelem, amely az egyén, a család, a köz és a helyi társadalom védelmét jelenti hozzájárul a helyi 
társadalom zavartalan működéséhez. A szociális szolgáltatások és ellátások középpontjában az emberek, az 
egyének és a családok állnak. Minden segítséget meg kell adni, hogy a rászorulók minél tovább saját 
lakásukban, környezetükben élhessenek, ezért erősíteni kell a beavatkozások preventív jellegét annak 
érdekében, hogy megelőzzük, és megakadályozzuk a negatív következményekkel járó helyzetek kialakulását. 
 
Differenciálni kell a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat annak érdekében, hogy mindenki olyan 
szolgáltatásban és ellátásban részesüljön, melyet szükségletei indokolnak és a jogosult ott és olyan 
mértékben kapja meg a támogatást, ahol a számára a legmegfelelőbb. Az ellátás minden esetben egyénre 
szabott és egyéni szükségletekhez igazodó legyen, ezért a szubszidiaritás elvének kell érvényesülnie; a 
szociális problémák ott kerüljenek megoldásra, ahol az érintettek és érdekeltek legközelebb vannak jelen, 
ahol a legtöbb információ áll rendelkezésre. 
 
Az egységes és naprakész adatbázis helyi szinten történő létrehozása, a rászorultak feltérképezése, a 
problémák lokalizálása érdekében szükséges. Az intézményi ellátásban részesülők mellett az egészségügyi 
intézményekben, oktatási rendszerben, egyéb szociális ellátásban részesülők számának felmérése, követése a 
hatékony megvalósítás alapját képezi. Sok esetben halmozottan hátrányos helyzetben élők nyilvántartásánál 
a statisztikai adatok mellett a zárt rendszerű adatkezelés indokolt. A személyes adatok hozzáférési 
korlátozásával biztosítható az adatvédelem, de a személyre szabott segítségnyújtás csak akkor lehet 
szükségleteken alapuló, ha a körülmények tisztázása valós tényeken nyugszik. A koordinált adatbázis 
létrehozásában érdekeltek bevonásával az első feladata a TEP-ben megfogalmazott célok elérésében egy 
ilyen adatbázis létrehozása. 
 
A szociális ellátórendszert képessé kell tenni a folyamatos megújulásra, hogy a rendelkezésre álló 
erőforrásokat hatékonyabban és hatásosabban tudja felhasználni a minőségi ellátások felé történő elmozdulás 
érdekében. A hatékonyság követelménye pedig megkívánja, hogy a rendelkezésre álló erőforrás 
felhasználásával a valóban rászorulóknak nyújtson segítséget. 
A Térségi Esélyteremtő Programterv (TEP) feladata, hogy a járás székhelyen és környező településein élők 
szociális biztonsága növekedjen, az életminőség javuljon, és a települések között jelentkező színvonal 
különbségek csökkenjenek. 
 
Az önszerveződő közösségek támogatásával segíteni kell a térségben levő települések népességmegtartó 
erejének növelését. A szociális ellátórendszer célszerű fejlesztésével erősödik a „családban” gondolkodás, a 
többgenerációs nagycsaládok életkörülményeinek megváltozása, jobbra fordulása. Az idős emberek részére 
lehetőség szerint a saját, megszokott környezetükben kell biztosítani az életvitelükben a segítségnyújtást, 
azonban az átmeneti élethelyzetekre, krízisekre az átmeneti ellátásokat, valamint kellő férőhellyel a tartós 
bentlakásos vagy napközbeni ellátásukat is. Ugyanilyen fontos a speciális élethelyzetben levők: fogyatékkal 
élők, pszichiátriai, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek társadalmi integrációja differenciált szociális 
ellátások biztosításával.  
 
A városkörnyéki szemlélet segíti a helyi önkormányzatok, intézmények és egyéb szolgáltatók 
együttgondolkodását, a jó munkakapcsolat kialakítását, hozzájárul a közös intézményhálózat gazdaságos 
fenntartásához. A szakmailag jól képzett, egységes és kiegyenlített térségi ellátás megszervezésével, a 
szolgáltatások „kliens közeli”, egyénre szabott kialakításával garantált a humánus szolgáltatás mindenki 
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számára. A szociális segítségnyújtás célkitűzéseinek eléréséhez egyaránt szükséges a pénzbeli támogatások, a 
természetbeni ellátások és a szociális szolgáltatások megfelelő színvonalú és összehangolt működtetése. Az 
esélykiegyenlítő programok megvalósításával a leszakadó rétegek felzárkóztatására vonatkozó, a 
továbbfoglalkoztatásra, meghatározott szociális rehabilitációs tartalmakra, önálló életvitel lehetőségeinek 
biztosítására vonatkozó  problémakezelési elemeket lehet beépíteni a fejlesztési elképzelésekbe. 
 
 
A Mezőtúri járásban társulásban fenntartott intézményrendszer kiépült, működőképességének megtartása 
eredményesnek mondható, a rendszer fejlesztési elgondolásai korszerűek és perspektivikusak. Az 
esélyteremtő folyamatok, eljárások érvényesülnek, és jelen vannak a tervezési és ellátási gyakorlatban. 
Közös cél, hogy a szolgáltatások a jövőben ne csak a kötelező minimum szintjén teljesüljenek, hanem 
valóban a problémát kezelni képes hatékonysággal működjenek. Ezt a jelenlegi intézményrendszer 
konszolidálásával, továbbfejlesztésével kell működtetni, amelyek tartalmaznak a leszakadó rétegek 
felzárkóztatására vonatkozó, a továbbfoglalkoztatásra, meghatározott szociális rehabilitációs tartalmakra, 
önálló életvitel lehetőségeinek biztosítására vonatkozó problémakezelési elemeket. 
 

IV.B. Térségi együttműködések 
 
Jelenlegi helyzet 
A Berettyó-Körös Többcélú Társulásról, már tettünk említést, feladatait és feladatellátását az intézményi 
infrastruktúra körében részleteztük. Ezen kívül jelenleg a következő potenciális térségi szereplők, 
szerveződések azonosíthatóak be: 
 
A Gál Ferenc Főiskola mezőtúri oktatási intézménye koordinálja a Főiskola „Helyi termékekre, helyi 
szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében” címmel három Jász-Nagykun-Szolnok megyei Leader Helyi Akciócsoporttal (Tisza-Menti 
Leader Közhasznú Egyesület, Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete, Nagykunságért 
Vidékfejlesztési Egyesület) közösen nyert a Leader térségek közötti együttműködés pályázatot. 
Céljuk a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Leader Helyi Akciócsoportok bevonásával a helyi erőforrásokon, 
szükségelteken alapuló termékek, szolgáltatások feltérképezése, a legjobb gyakorlatok kiválasztása, 
bemutatása, terjesztése direkt módon helyi, járási és megyei szinten, valamint szélesebb körben honlapon és 
kiadványban. A főiskola vidéki-térségi oktatási bázissá, közösségi térré, továbbá tudományos és nemzetközi 
kapcsolatokkal is rendelkező, versenyképes tudásközponttá szeretne fejlődni. Az elnyert projekt segítségével 
fejlesztik az oktatási technikai eszköz állományunkat, tananyagainkat, új, innovatív felnőtt oktatási 
tanfolyamokat indítanak, erősítik a helyi közösségeket összetartozását, identitás tudatát, szorosabbá fűzik a 
helyi és megyei hálózatok közötti együttműködéseket. 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Abádszalók Város Önkormányzata, Jászapáti Város Önkormányzata, Jászárokszállás Város Önkormányzata, 
Jászberény Város Önkormányzata, Jászfényszaru Város Önkormányzata, Jászkisér Város Önkormányzata, 
Karcag Város Önkormányzata, Kisújszállás Város Önkormányzata, Kenderes Város Önkormányzata, 
Kunhegyes Város Önkormányzata, Kunszentmárton Város Önkormányzata, Martfű Város Önkormányzata, 
Mezőtúr Város Önkormányzata, Rákóczifalva Város Önkormányzata, Tiszaföldvár Város 
Önkormányzata, Tiszafüred Város Önkormányzata, Törökszentmiklós Város Önkormányzata, Túrkeve 
Város Önkormányzata és Újszász Város Önkormányzata (Jász-Nagykun-Szolnok megye és térségei 
jövőbeni fejlődésének előmozdítása érdekében koordinált szakmai együttműködést alakítanak ki a gazdaság- 
és infrastruktúrafejlesztés terén. Ennek az együttműködésnek a keretében a szerződést kötő felek  

• közösen készítik elő a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklust megalapozó megyei 
tervdokumentumokat, amelyek kialakításában szakmailag és anyagilag is részt vesznek, 
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• a fejlesztési elképzeléseiket térségi és megyei szinten folyamatosan összehangolják és egyeztetik, 
törekedve a prioritások meghatározására,  

• konkrét megyei és térségi programokat, projekteket alakítanak ki és létrehozzák a folyamatos 
információáramlás feltételeit,  

• elősegítik a térségek közötti és a megyehatáron átnyúló fejlesztések előkészítését és megvalósítását. 
A Mezőtúri Mérnökök Baráti Köre és a Szolnoki Főiskola együttműködési megállapodást kötött 2013. 
augusztus 29-én. A Mezőtúri Mérnökök Baráti Köre Egyesület és a Szolnoki Főiskola együttműködésének 
célja, az egyesület közhasznú és vállalkozási tevékenységének erősítése a főiskola által is támogatott módon. 
Az együttműködés a felsőoktatás, a felhasználói szféra, a civil és a szakmai szervezetek kapcsolatainak 
erősítése érdekében. 
 
Mezőtúr Város Képviselő-testülete Szociálpolitikai Kerekasztala. A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 

• az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke,  
• Mezőtúr város polgármestere,  
• Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője,  
• a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat mezőtúri telephelyének vezetője,  
• a Református Egyházközség Idősek Otthona I. és II. számú telephelyének intézményvezetője,  
• a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió mezőtúri intézményének vezetője, 

 
 
A javasolt helyzet 
A térség területi adottságai (munkanélküliek magas aránya, egyoldalú gazdasági szerkezet) alapján is 
kialakulhat térségi összetartozás, amely azután egy sajátos gazdasági arculattal rendelkező területi egységet 
különít el.7 Emiatt a térségi együttműködés területei lehetnek 

- üzleti, gazdasági együttműködés 
- közös projektek 
- erőforrások közös használata 
- emberek közötti kapcsolatos építése 

Javasolt a térség településeit érintő önkéntes szerveződés létrehozása, melynek tagjai lehetnek 
önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit gazdasági társaságok; helyi vállalkozások, egyházak 
és civil szerveződések, szakmai érdekképviseleti szervek (pl. Iparkamara) mely szervezetek az  
együttműködésük feltételeit és célját együttműködési megállapodásban rögzítik. 
Az együttműködés az alábbi területeken lehetségesek 

• Beruházások ösztönzése, gazdasági együttműködések erősítése, képzés, szemléletformálás 
• Természeti, épített és kulturális értékek, felhagyott területek gazdasági, turisztikai jellegű 

hasznosítása 
• Térség- és településmarketing 
• Közösségfejlesztés tárgyi és emberi feltételeinek megteremtése 
• Hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének javítása, fiatalok megtartása és aktivizálása 
• A szociális gazdaság feltételeinek megteremtése, közösségi szolgáltatások fejlesztése 

Az együttműködés lehetséges tartalma együttműködés a települések fejlesztését célzó helyi, térségi 
stratégiák és operatív programok tervezésében, végrehajtásában: 

• Az együttműködés eredményeképpen a humánerőforrás fejlesztésre, gazdaságfejlesztésre és a 
foglalkoztatás elősegítésére irányuló stratégia kialakítása térségi szinten. 

• A önálló szervezet létrehozása és érdemi működésének megkezdése. 

7 Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának kiadványa (2000) Régió, regionalizáció, regionalizmus. - Régiók Európája, az Európai Unió 
regionális politikája. Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Budapest. 3. o. 
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• A foglalkoztatási stratégiához illeszkedő, éves akcióprogramok és konkrét projekttervek 
kidolgozása. 

• Térségi foglalkoztatási szint megtartása/emelése. 
• Gazdaságfejlesztés (közreműködés a kistérség gazdaságát érintő stratégiai döntések előkészítésében, 

a fejlesztéseket megelőző hatástanulmányok elkészítésében, és adatgyűjtésben. gazdasági felmérések 
és elemzések eredményének átadása-átvétele.) 

• Gazdasági infrastruktúrafejlesztés (ipari parkok) 
• Infrastruktúrafejlesztés (közlekedési és egyéb vonalas infrastruktúra, tömegközlekedés fejlesztése, 

kiterjesztése a városkörnyékre, települési úthálózat fejlesztése, korszerűsítése).  
• Forrásszerzés, pályázati koordináció 
• Adópolitika és díjpolitika (a tervezett intézkedések meghozatala előtti vélemény kikérés)  

 
A partneri együttműködés lehetővé teszi, hogy a közösen kialakított stratégiai terv összehangolt és hatékony 
cselekvési programmá váljon, és ez alapján a valós igényekhez igazodó minőségi szolgáltatást nyújtó 
ellátórendszer alakulhasson ki. A szakmai érdekérvényesítés céljából rendszeresen ülésező kerekasztalokat 
érdemes működtetni, nemcsak a koncepció összehangolása miatt, de a jövőbeni fejlesztések érdekében is 
fontos az együttgondolkodás. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 93 



V. CÉLKITŰZÉSEK 
 

V.A. Kiemelt beruházások, tevékenységek és intézkedések 
 
A Térségi Esélyteremtő Programterv fejlesztési javaslatai kerülnek összefoglalásra ebben a fejezetben. A 
fejlesztési elképzelések integratív szemléletben, a meglévő programok, koncepciók, valamint jelen 
tanulmányhoz szükséges kutatási adatok-, illetve a Kerekasztal-fórumokon elhangzott megállapítások, 
ötletek felhasználásával kerültek megfogalmazásra. A célkitűzések a SWOT analízisek figyelembe vételével, 
a problématérképre adott térségi kooperatív válaszok. Tematikusan négy részre lehet bontani: 

• műszaki infrastruktúra fejlesztése (MIF-kód) 
• intézményi infrastruktúra fejlesztése (IIF-kód) 
• szükséges tevékenységek (TEV-kód) 
• szükséges intézkedések (INT-kód) 

 
A TEP két térségi célkitűzése minden fejlesztési javaslat (témacsoport) esetében feltüntetésre került: 

• helyi gazdaság fejlesztése 
• népesség-megtartó képesség erősítése 

V.A.1. Műszaki infrastruktúra fejlesztése 

Érintett települések a TEP javaslata alapján: Mezőtúr, Túrkeve 
A bölcsőde működtetése a 10. ezer fő alatti településeken kötelező, általában a kisebb városokban található 
intézmény, néhány férőhellyel, de csak a dolgozó nők gyermekeinek elhelyezését támogatják ezzel a 
szolgáltatással. Falvakban és kistelepüléseken szinte sehol nincs bölcsődei szolgáltatás, pedig a hátrányos 
helyzetű gyerekek többsége ezeken a településeken található. A bölcsődei szolgáltatások biztosítása 
ösztönzik a szülők munkavállalási hajlandóságát. 
 

Érintett települések a TEP javaslata alapján: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 
Folytatni kell óvodabővítési és korszerűsítési feladatokat. Az önkormányzatoknak évről évre újabb 
pályázatokat írnak ki az óvodai férőhelyek bővítésére és csoportszobák létesítésére. Mindezekhez szükség 
van építéshatósági engedélyekre, önerőre. Az óvoda az iskola előszobája, és az a központi döntés, hogy 

Számozás Témacsoport Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

MIF-1 
Intézmény-
fejlesztés 

(BÖLCSÖDE) 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése 

(nők 
munkaerőpiaci 

támogatása) 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Kétpó - - 

nők, gyermekek, 
mélyszegénységben 
élők, romák 

Mesterszállás -  
Mezőhék - - 

Mezőtúr 
Bölcsődei férőhelyek 
bővítése, Családi napközik 
létrehozásának elősegítése  

- 

Túrkeve Bölcsődei férőhelyek 
bővítése  

Számozás Téma-csoport Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

MIF-2 
Intézmény-
fejlesztés 

(ÓVODA) 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése 

(nők 
munkaerőpiaci 

támogatása) 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Kétpó Óvoda felújítása  Helyi Gazdaság-fejlesztési 
Program nevesíti 

nők, gyermekek, 
romák 

Mesterszállás - - 
Mezőhék - - 

Mezőtúr - 
IVS, Mezőtúri Városi Intézmény 
Csoda-vár Óvoda 
energiracionalizálása; 

Túrkeve - Fejlesztési Program, 2015 
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szeptembertől minden hároméves gyermek számára az óvodai nevelést biztosítani kell, azzal is jár, hogy 
férőhelyeket is biztosítani kell. 
 

Számozás Téma-csoport Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

MIF-3 
Intézmény-
fejlesztés 

(ISKOLA) 

Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Kétpó Iskola 
felújítása 

Helyi Gazdaság-fejlesztési Program 
nevesíti 

gyermekek, 
mélyszegénységbe
n élők, romák, 
fogyatékkal élők 

Mesterszállás - - 
Mezőhék - - 

Mezőtúr - 

Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
tagintézményei, telephelyei 
energiaracionalizálása; Teleki Blanka 
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium és a Városi Oktatási Centrum 
épületei korszerűsítése; 

Túrkeve - 
Ványai Ambrus Gimnázium, 
Közlekedésgépészeti és Informatikai 
Szakközépiskola felújítása; Küzdősport 
edzőterem létesítése;  

Érintett települések a TEP javaslata alapján: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 
Intézményfejlesztés esetén külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a beruházási ötletek közül azok 
valósuljanak meg, amik a fenntartási költségek csökkentést célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, 
hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés), illetve azon beruházások, melyek olyan energetikai korszerűsítés 
megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik. Valamint amelyek  
több település kiszolgálására alkalmasak, vagy alkalmassá tehetők, illetve amelyek építészeti és 
kommunikációs akadálymentesítéssel a fogyatékkal élők számára is használhatóvá tehető. 
 

Számozás Téma-csoport Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

MIF-4 

Intézmény-
fejlesztés 

(MŰVHÁZ – 
KÖNYVTÁR) 

Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Kétpó - - 

idősek, gyermekek, 
mélyszegénységben 
élők, romák, 

Mesterszállás - 
Könyv és eszköz állomány 
gyarapítása; Művelődési Ház 
épületének és udvarának 
korszerűsítése 

Mezőhék - Művelődési ház felújítása;  

Mezőtúr - 

Városi Strandfürdő és Fedett 
Uszoda, Közösségi Ház, Túri 
Fazekas Múzeum, Városi Galéria 
és a Városi Sportcentrum 
felújítása, energiaracionalizálása; 

Túrkeve -  
Érintett települések a TEP javaslata alapján: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 
 
A helyi társadalomközösségi életének, érdekérvényesítésének, a közösség- és társadalmi részvétel, a 
közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a 
virtuális közösségek erősítése, a gyermek- és ifjúságfejlesztés, az idősek, a nemzetiségek művelődésének 
segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, gazdasági részvételének fejlesztése, a 
megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok 
elérhetőségének, hozzáférhetőségének fejlesztése. 
A települések környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, 
népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi 
művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a 
nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés, amely kiterjed a turizmus, a vidék-, terület- és településfejlesztés, a 
közösségi gazdaság feltételeinek bővítésére, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és 
kommunikációs technológiákhoz a hozzáférés minél szélesebb körűvé tételére 
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Számozás Téma-
csoport 

Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

MIF-5 

Intézmény-
fejlesztés 

(SZOCIÁLIS 
ÉPÜLETEK, 
EGÉSZSÉG-

ÜGY) 

Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Kétpó Teljes körű 
akadálymentesítés 

Önkormányzati lakások kialakítása; 
orvosi rendelő felújítása; diákotthon 
felújítása 

idősek, gyermekek, 
mélyszegénységben 
élők, romák, 
fogyatékkal élők 

Mesterszállás 
Teljes körű 
infokommunikációs 
akadálymentesítés,  

Önkormányzat intézményeinek 
folyamatos felújítása; Községháza 
akadálymenetesítése. Az épület teljes 
épületenergetikai korszerűsítése 

Mezőhék Teljes körű 
akadálymentesítés 

Önkormányzati épületek fűtésrendszer 
korszerűsítése;  
Orvosi rendelő felújítása; 

Mezőtúr 
Teljes körű 
infokommunikációs 
akadálymentesítés,  

Városháza felújítása, energetikai 
korszerűsítése; Középületek 
energiaracionalizálása;  

Túrkeve Teljes körű 
akadálymentesítés 

Önkormányzati intézmények 
energia hatékony fejlesztése; 
Integrált Városrehabilitáció; Új 
szennyvíztisztító telep 
létrehozása; Recski Ifjúsági Tábor 
felújítása; Ecsegi úti szociális 
Otthon felújítása;  

Érintett települések a TEP javaslata alapján: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 
A leromlott állapotú épületek a legtöbb településen nem alkalmasak a szociális ellátórendszer biztonságos 
működtetésére. Túrkevén, az SZSZK központi épületében komoly helyhiány van, így itt új épület kialakítása 
lehet az egyetlen lehetséges alternatíva.  

Számozás Téma-csoport Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

MIF-6 
Intézmény-
fejlesztés 
(UTAK) 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése 

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Kétpó Teljes körű 
akadálymentesítés 

Szent László út megépítése; Utak, járdák 
folyamatos felújítása  

idősek, gyermekek, 
fogyatékkal élők 

Mesterszállás 
Teljes körű 
infokommunikációs 
akadálymentesítés, 

Belterületi új út építése; Templom közsétáló 
utcává alakítása; Település központjának 
rehabilitációja, parkok felújítása, piactér 
kialakítása;  

Mezőhék Teljes körű 
akadálymentesítés; 

Járda és útfelújítás és újak építése; 
Tanyavillamosítás; Tanyabejárók felújítása; 
Piactér, parkolóhelyek kialakítása; 

Mezőtúr 
Teljes körű 
infokommunikációs 
akadálymentesítés, 

Kerékpárút-hálózat fejlesztése; 
Buszmegállók, buszöblök felújítása, 
korszerűsítése; Parkoló- kapacitások 
bővítése; Közterek fejlesztése;  

Túrkeve Teljes körű 
akadálymentesítés;  

Folyamatos kátyúzási program; Belterületi 
úthálózat, járdahálózat folyamatos 
fejlesztése; Termál kemping szociális 
helyiségeinek felújítása; vízvezeték-hálózat 
felújítása;  

Érintett települések a TEP javaslata alapján: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 
 
A belterületi úthálózat fejlesztése mellett elengedhetetlenül fontos a járás településeit összekötő úthálózat 
kiépítése, a térségi kapcsolatok bővítése. A részletes javaslatok az infrastruktúra bemutatásáról szóló fejezet 
alapján adaptálhatóak.  
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V.A.2. Intézményi infrastruktúra fejlesztése 

Számozás Téma-csoport Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

IIF-1 

Szociális és 
oktatási  

ellátórendszer 
fejlesztése 

(Idősek 
Otthona; 

Védőnői sz.) 

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Kétpó 

szakember állomány 
fejlesztése, szakember 
állomány pótlása: 
pszichológus, logopédus, 
gyógypedagógus. 

- 

idősek, gyermekek, 
nők,mélyszegény-
ségben élők, romák, 
fogyatékkal élők,   

Mesterszállás - - 

Mezőhék 

szakember állomány 
fejlesztése, 
gyermekorvosi ellátás 
megszervezése; alkalmas 
védőnő foglalkoztatása;  

- 

Mezőtúr szakember állomány 
fejlesztése - 

Idősek nappali ellátását biztosító 
intézmények felújítása, kialakítása;  

Túrkeve szakember állomány 
fejlesztése  

Érintett települések a TEP javaslata alapján: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 
 
A szociális alap- és szakellátásokon kívül számos olyan szolgáltatás létezik, amelynek kiépítése az 
ellátórendszert kiegészítheti. Meg kell vizsgálni ezeknek a szolgáltatásoknak a létjogosultságát, működési 
költségeit, és a szükséges elemzések elvégzése után pozitív mutatók esetén pedig ki kell építeni azokat. Ilyen 
lehet az otthonápolási szolgálat a bentlakásos ellátás szakképzett gárdájával, vagy átképzésben új 
munkaerővel. Az elsősorban idősebb lakosok, egyedülélők, többségében nők saját otthonukban lakhatnak, de 
rendszeres, szakszerű felügyelet alatt élhetnek. A felnőttképzés keretén belül nőket lehet szakmához juttatni 
és részmunkaidőben foglalkoztatni.  
Tartós betegségben szenvedők ápolási részlegének kialakítása 1-2-3- ágyas szobákkal, az idősek otthonában 
a férőhelyek 20-25 %-os arányában a gondozási részleg mellett  kerülnének elhelyezésre az intézményben 
tartós ápolásra szoruló lakók. Az ápolási részleg  egy részét üzleti alapon lehetne működtetni akár az 
intézményben létrehozott alapítvány által is de az intézmény égisze alatt helyi és környékbeli rászorulók 
részére, akik ideiglenesen, vagy véglegesen ápolásra szorulnak, de kórházi elhelyezést nem igényelnek, vagy 
nem kaphatnak. A kórházakban hasonló jelleggel működő ápolási osztályok ilyen szolgáltatásai iránt 
rengeteg a várakozó. 
A munkahelyteremtésnél az egykori kézművesség, fazekasság újjáélesztése lehet olyan tevékenység, ahol a 
nőknek munkahelyet teremtenénk. Az ápolási tevékenység az idősek gondozásában segíthetne. Az önellátó 
gazdaságok, esetleg szociális szövetkezet (ha jól emlékszem Túrkevén van ilyen kezdeményezés) 
létrehozása. A tanoda jó és aktuális! Lehetne indítani "gazdasszony" képzőt, ahol az alapvető háztartási 
ismeretek mellett a kiskertek művelésének fortélyait is elsajátíthatják. Roma ösztöndíj program elindítása. A 
gyermeküket egyedül nevelő szülők támogatása, mint helyi speciális önkormányzati támogatási forma. Az 
iskolai oktatásban a nemek szerepének és feladatának ismertetése, a személyes higiénia fontossága és az 
erkölcsi nevelés fontossága, különös tekintettel a családra. 
Az ellátások integrált szervezése magában foglalja a meglévő szociális szolgáltatások szervezését, 
ellenőrzését; a járási szintű szolgáltatások elérhetőségét; a helyben igénybe vehető ellátások bevezetését, 
különös tekintettel a prevencióra. A meglévő és jól működő szociális kapacitások kihasználása és bővítése, 
melyhez mindenképpen szoros együttműködés és közös célok elfogadása szükséges az érintett települési 
önkormányzatok részéről. A szociális ágazat fejlesztési céljai szorosan összekapcsolódnak más területek, 
ágazatok elképzeléseivel, mivel a szociális terület tágan értelmezett viszonyrendszerében minden társadalmi-
, gazdasági és politikai változás megtalálható, hiszen mindezen területek közvetett vagy közvetlen hatással 
vannak az emberek, a társadalmi csoportok jólétére. A mezőtúri Integrált Településfejlesztési Stratégiában 
(ITS) éppen ezért a közintézmények korszerűsítése, energiagazdálkodásuk racionalizálása, 
akadálymentesítése, közösségi terek létrehozása; a munkahelyteremtés; a szabadidős tevékenységek 
támogatása is hozzájárulnak a térségi fejlesztéshez. A szociális ágazati célkitűzések elérését a 
munkanélküliség ellen tett intézkedések, az infrastruktúra-fejlesztés, az egészségügyi, oktatási-képzési, az 
ifjúsági- és drogpolitikák is segítik. Az egészségügy terén az otthonápolási tevékenység bővítése; az 
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egészségügyi alapellátások színvonalának javítása; a védőnői szolgálat kiterjesztése; az egyes ellátotti 
csoportok komplex egészségügyi-szociális ellátásainak összekapcsolása. Oktatási területen az iskolai 
szociális munka elismerése; felnőttképzés, átképzés helybeni megoldása, továbbképzések, speciális 
ismeretek átadása (gazdálkodási, pénzügyi mezőgazdasági, háztartási alapismeretek); a kulturális 
különbözőségek bemutatása; hátrányos helyzetűek felzárkóztatása; gyermekek napközbeni ellátása (óvoda, 
iskolai napközi); gyermekétkeztetés. Prevenció a veszélyeztetettség, gyermekbántalmazás, családon belüli 
erőszak megelőzésére; felvilágosító előadások tartása; szenvedélybetegségek megelőzésére akciók indítása. 
 

V.A.3. Tevékenységek 

Számozás Téma-
csoport 

Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-1 Eü. szűrések 

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Kétpó kihelyezett szűrések - 
romák, 
mélyszegénységben 
élők, idősek, 
fogyatékkal élők 

Mesterszállás kihelyezett szűrések  
Mezőhék -  

Mezőtúr rendszeres, kihelyezett 
szűrések  

Túrkeve -  

Érintett települések a TEP javaslata alapján: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 
 
Kihelyezett szűrések a célcsoportok igényei alapján megalapozottak.  
 

Számozás Téma-
csoport 

Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-2 Gyermek-
felügyelet 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése 

(nők 
munkaerőpi

aci 
támogatása

) 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Kétpó nyári gyermekfelügyelet megoldása, 
szakképzések indítása,  - 

nők, gyermekek, 
romák, 
mélyszegénység
ben élők; 

Mesterszállás - - 

Mezőhék nyári gyermekfelügyelet 
megoldása;  - 

Mezőtúr  - 

Túrkeve 
prevenciós gyermekvédelmi 
szolgáltatások, programok 
szervezése, bővítése,  

 

Érintett települések a TEP javaslata alapján: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 
 
A kutatások során felmerült igények: 

• családi napközi 
• nyári gyermekfelügyelet kialakítása 
• időszakos gyermekfelügyelet biztosítása 

Jellemzően ebben az esetben is adatbázis létrehozása szükséges. Az igényfelmérésbe a Védőnői hálózatot és 
az óvodákat lehet bevonni. 
 

Számozás Téma-
csoport 

Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-3 

Civil 
szervezeti 

hálózat 
kiépítése 

Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Kétpó - - 
nők, gyermekek, 
romák, 
mélyszegénység
ben élők; 

Mesterszállás - - 

Mezőhék - - 
Mezőtúr - - 
Túrkeve - - 

Érintett települések a TEP javaslata alapján: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 
 
Olyan civil szervezeti hálózat kiépítése szükséges, amely alkalmas arra, hogy a TEP céljainak 
végrehajtásában aktívan közre is tudjon működni. Bizonyos feladatok átadása civil szervezeteknek 
előremutató elképzelés lehet a jövőben.  
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Számozás Téma-
csoport 

Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-4 
Roma 

társadalom 
fejlesztése 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése  

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Kétpó képzések - 

romák 

Mesterszállás munkaerőpiaci programok - 

Mezőhék képzések - 

Mezőtúr felzárkóztatási programok 

Roma lakosság önszerveződését 
elősegítő programok szervezése; 
Bűnmegelőző felvilágosító 
rendezvények;  

Túrkeve cigány közösséget segítő civil 
szervezetek támogatása  

Érintett települések a TEP javaslata alapján: Mezőtúr, Túrkeve 
 
A korábban bemutatott elképzelések adaptálása. 
 

Számozás Téma-
csoport 

Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-5 Szakképzési 
programok 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése  

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Kétpó munkaerőpiaci igények szerint  

nők, romák, 
mélyszegénység
ben élők; és a 
fogyatékkal élők 

Mesterszállás munkaerőpiaci igények szerint  

Mezőhék munkaerőpiaci igények szerint  
Mezőtúr munkaerőpiaci igények szerint  

Túrkeve munkaerőpiaci igények szerint  

Érintett települések a TEP javaslata alapján: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 
 
 

Számozás Téma-
csoport 

Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-6 
Szemlélet-

váltó 
tréningek 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése  

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Kétpó - - 

nők, romák, 
mélyszegénység
ben élők; 

Mesterszállás - - 

Mezőhék - - 
Mezőtúr - - 

Túrkeve - - 

Érintett települések a TEP javaslata alapján: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 
 
 

Számozás Téma-
csoport 

Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-7 

Térségi 
gazdasági 
szereplők 

integrálása 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése  

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Kétpó   

nők, romák, 
mélyszegénység
ben élők; és a 
fogyatékkal élők 

Mesterszállás   

Mezőhék   
Mezőtúr   

Túrkeve   

Érintett települések a TEP javaslata alapján: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 
 
A gazdasági szereplők nélkül a valódi térségi esélyegyenlőség nem működtethető. Meg kell találni térségi 
(tehát nem önálló települési!) szinten azt a jogszabályoknak is megfelelő támogatási/motivációs formát, 
amely révén a helyi vállalkozások (javaslat alapján a 10 főnél több alkalmazottat foglalkoztató kis-, és 
középvállalkozások) bevonhatóak az alábbi fejlesztési programokba: 

• gyermekét egyedül nevelő nők foglalkoztatása 
• romák és mélyszegénységben élők foglalkoztatása 
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• fogyatékkal élők foglalkoztatása 
 

Érintett települések a TEP javaslata alapján: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 
 
Munkahelyteremtés a foglalkoztatási hátrányokkal bíró csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése; 
rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztése; részmunkaidős munkalehetőségek teremtése; helyi termék 
feldolgozó vállalkozások támogatása; szociális foglalkoztatók, szociális gazdaság létrejöttének ösztönzése; 
közmunkaprogram. 
 
A közbiztonság javítása a bűnmegelőzés eszköze, különösen a problémás élethelyzetekben élők számára 
prevenciós jelentőségű. A lakosság bevonása a megelőzésbe, egymásra figyelés (SZEM), felvilágosító 
előadások tartása. 
 

V.A.4. Intézkedések 

Számozás Téma-
csoport 

Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

INT-1 

EGYÉB 
BEAVAT-
KOZÁSOK 
 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése  

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Kétpó 
Fogyatékkal élők érdekképviselet 
erősítése; 
 

Önkormányzati lakások 
kialakítása  

fogyatékkal élők, 
mélyszegénységben 
élők, idősek, nők 

Mesterszállás Adományprogramok szervezése; 
Általános Iskola üresen álló 
épületének hasznosítása 
munkahely teremtő 
beruházás céljára; 

Mezőhék Önkormányzat nyitva tartásainak 
bővítése;  

Szociális lakások építése 
Önkormányzati lakások 
felújítása, Gépjármű 
/kisbusz/ beszerzés a 
falugondnoki szolgálathoz; 

Mezőtúr  
Üresen álló ingatlanok 
szolgáltatás- és lakáscélú 
fejlesztése;  

Túrkeve  - 
Érintett települések a TEP javaslata alapján: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 
 
A fejlesztéseknek elengedhetetlen részét képezi a személyi feltételek fokozatos biztosítása. A szociális 
szférában végzett szakmai tevékenység gyakran fizikailag is, és szinte minden munkakörben lelkileg is igen 
megterhelő. A megfelelő munkaterek kialakítása, korszerű módszerek és eszközök alkalmazása a dolgozók 

Számozás Téma-
csoport 

Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-8 
Helyi 

gazdaság 
fejlesztése 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése 

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

 

Kétpó 
Foglalkoztatottság 
fejlesztése; szakképzés 
nőknek; 

Helyi Gazdaság-fejlesztési Program 
nevesíti – Pékség kialakítása, 
Feldolgozó és csomagoló üzem; 
Önkormányzati lakások kialakítása; 
Varroda, szőnyegszövő és kosárfonó 
üzem létrehozása; Kisállattartó telep 
kialakítása;  

nők, 
mélyszegénységben 
élők, romák, 
fogyatékkal élők,  

Mesterszállás 
Foglalkoztatottság 
fejlesztése – védett 
munka; szakképzés 
nőknek 

Helyi vállalkozók Vállalkozói 
térképének létrehozása;   

Mezőhék 
Foglalkoztatottság 
fejlesztése; szakképzés 
nőknek; 

Zöldségszárító üzem megvásárlása és 
működtetése;  

Mezőtúr 
Foglalkoztatottság 
fejlesztése – védett 
munka; szakképzés 
kismamáknak; 

Mezőtúri Ipari Park korszerűsítése;  
Vállalkozói és Innovációs Központ 
kialakítása; „Fruit Group” bogyós 
gyümölcslékészítő üzem létesítése; 
Kerámiaház kialakítása; „Akvakultúrás” 
termelés feltételeinek kialakítása; 

Túrkeve 
Foglalkoztatottság és 
szakképzés fejlesztése; 
nők/idősek védett munka 
támogatása;   

Önkormányzati tulajdonú 
mintagazdaság létrehozása;   
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munkáját segítik, hozzájárulva a színvonalasabb szakmai tevékenységhez. A szociális munkában különösen 
nélkülözhetetlen a kiegyensúlyozott dolgozó. A pszichés elfáradás, a kiégés elleni védekezést jelentik a 
pontos kompetencia határok, a rendszeres továbbképzések, szupervíziók, mindezeket a munkavédelem 
részévé kell tenni. 
 
Integrált járási (térségi) adatbázis létrehozása, amely tartalmazza mind a lakosság mind az ellátások adatait, 
mind az intézményhálózat naprakész információit. Előnye, hogy a ténylegesen, vagy potenciálisan – jelenleg 
különböző szereplőknél – meglévő adatok, információk elérhetővé válnak. Az adatkezelők képzésével és a 
technikai feltételek javításával biztosított az adatok komplex rendszerezése, valamint a korrekt adatkezelés és 
adatvédelem. A szociális szféra egészére vonatkozóan olyan átfogó és részletes adatgyűjtés, amely a  
lakosság minél szélesebb körére kiterjed, ezzel lehetővé teszi, elsősorban a hátrányos helyzetű, fogyatékkal 
élők feltérképezését. A leglényegesebb adatbázist a begyűjthető statisztikai jelentések (kormányhivatal, 
KSH, önkormányzatok) és intézményi információk adták, ami elégséges, de a személyre szabott 
gondoskodás megtervezéséhez részletes és célzott adatgyűjtés szükséges.  
 
 

Számozás Témacsoport Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

INT-2 Tömegközleke
-dés fejlesztése  

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése 

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 
 

Kétpó 
szakellátások 
megközelíthetőségének 
javítása; Volán és Máv 
járatok indítása; 

- 

ÖSSZES 
Mesterszállás  - 

Mezőhék 
szakellátások 
megközelíthetőségének 
javítása; 

- 

Mezőtúr - - 
Túrkeve   

Érintett települések a TEP javaslata alapján: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 
 
A tömegközlekedés fejlesztése mind a helyi gazdaságfejlesztés, mind pedig a népesség-megtartó képesség 
erősítése miatt kiemelten fontos. A járatsűrítés és járatoptimalizálás mellett a társulás gépjárműparkjának 
fejlesztése és az üzemeltetés költségei elsődlegesen a megoldandó feladatok.  
 

Számozás Téma-
csoport 

Térségi 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

INT-3 Adatbázisok 
létrehozása 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése 

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 
 

Kétpó   

ÖSSZES 

Mesterszállás Veszélyeztetett nők/gyermekek 
adatbázis létrehozása; 

parlagfű elleni védekezésre 
folyamatos 

Mezőhék   

Mezőtúr Komplex adatbázis létrehozása, a 
veszélyeztetettekről;  

Túrkeve  

Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, 
segítségre szoruló családok 
felkutatása, jelzőrendszer kiépítése; 
Adománygyűjtés szervezés; Roma 
ösztöndíjprogram kialakítása; 
Rendszeres véradás szervezése; 
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V.B. Közreműködők, felelősök 
 

Feladat Felelős Közreműködő 
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Műszaki Infrastruktúra                
MIF-1 (Bölcsőde)  x   x         x  
MIF-2 (Óvoda)  x   x           
MIF-3 (Iskola)  x   x          x 
MIF-4 (Művház-Könyvtár)  x   x x          
MIF-5 (Szociális épületek, 
egészségügy) 

x x   x x          
MIF-6 (Utak)  x    x          
Intézményi Infrastruktúra                
IIF-1 (Szociális és oktatási 
ellátó rendszer fejlesztése) 

x x   x   x        
Tevékenységek                
TEV-1 (Eü. szűrések)     x   x      x  



Feladat Felelős Közreműködő 
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TEV-2 (Gyermek-felügyelet)     x   x       x 
TEV-3 (Civil szervezeti 
hálózat) 

 x   x x  x  x      
TEV-4 (Roma társadalom 
fejlesztése) 

 x x  x   x x       
TEV-5 (Szakképzési 
programok) 

 x x  x   x       x 
TEV-6 (Szemléletváltó 
tréningek) 

 x   x  x x       x 
TEV-7 (Térségi gazdasági 
szereplők integrálása 

 x    x  x   x     
TEV-8 (helyi gazdaság 
fejlesztése) 

 x   x x  x   x     
Tevékenységek                
INT-1 (Egyéb beavatkozások)  x  x x x x x   x     
INT-2 (Tömegközlekedés 
fejlesztése) 

 x   x x          
INT-3 (Adatbázisok 
létrehozása) 

x x x x x x x x x x x x x x x 
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1 Berettyó-Körös Többcélú Társulás, Nagykun Hagyományőrző Társulás 
1. 1 Bölcsőde, Óvoda, Általános iskola, Középiskola, Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, Szociális szolgáltató központ, Idősek Otthonaházi orvos, védőnő, egészségügyi intézmények, Városi Művelődési Intézmény 
és Könyvtár, Városi Sportcsarnok 
2. 1 Mezőtúr: Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelt Közhasznú Nonprofit Kft., Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft, Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Kft., 
Alföld Thermál Hotel Mezőtúr Szolgáltató Kft., Mezőtúri Ipari Park Kft., Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 
3. Túrkeve: Túrkevei Szociális Szövetkezet, Gyógyfürdő 
4. 1 A Református Egyházközség 
5. 1 Mezőtúr: 
6. Benkő Gyula Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület, Mezőtúr és Körzete Diáksport Bizottság Sportegyesület, Wing Chun Kung Fu Harcművészeti Sportegyesület, Túri Olvasókör Egyesület, 
Mezőtúr Sportiskola Sport Egyesület,  Ifjúsági Lakó területi SportegyesületBodoki Fodor  Helytörténeti Egyesület, Mongol Agrár Népdalkör, IMPRO Fotóklub, Újvárosi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub, Ászok Judo Klub, 
Csillag ösvény hagyomány őrző Egyesület, Túri Lovas Klub Sportegyesület, Kóborka Túri Állatvédők Egyesülete,  Nagycsaládosok Egyesülete 
7. Túrkeve 
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Vakok és Gyengén-látók Egyesülete, Nyugdíjas Klub, Sakk Klub, Madarász Károly Népdalkör, Vadvirág Népdalkör, Nótaklub, Népi Díszítőművészeti Szakkör, Foltra Folt Kör, Túrkevei 
Női Kar Egyesület, Túrkeve Foglalkoztatásáért Alapítvány , Széchenyi Úti Óvodáért Alapítvány,a Petőfi Diákegyesület,a Petőfi Diáksport Egyesület, a Ványai Diáksport Egyesület,a Palánta Kulturális és Sportegyesület, 
a”Kincskereső” Gyermek és Ifjúsági Egyesület,a Dr. Nánási Lajos Továbbtanulási Alapítvány, a Keviföld Alapítvány, a Túrkevéért Alapítvány., Mentő- és Tűzoltó Egyesület , az „ Együtt Könnyebb” Daganatos betegek 
Klubja,a „Kevi Szív’ Egyesület a Vöröskereszt Túrkevei csoportja, Nimfea Természetvédő Egyesület 
8. 1Mezőtúri Városi Polgárőr Egyesület, Túrkevei Polgárőr Egyesület 
9. 1: Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft 
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VI. A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA 

A Térségi Esélyteremtő Programterv elkészítése során előírás volt, hogy a TEP tegyen javaslatokat arra 
vonatkozóan, hogy hol, milyen szempontok szerint szükséges a jogszabályi kötelezettségként is megjelenő, 
Helyi Esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálata. A felülvizsgálatra vonatkozóan egy komplex 
javaslatcsomag készült el, ami azokat a feladatokat mutatja be, amelyek a HEP-ek elkészítéséhez 
szükségesek. A legtöbb esetben adathiány jellemezte a HEP-eket, ezért olyan kérdéscsomag összeállítására 
került sor tematikusan, amelyek ezt a hiányosságot meg tudják oldani.  
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) 
bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a törvényben 
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség 
esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési 
tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. A felülvizsgálat során az alábbiakat célszerű elvégezni 

• a helyzetelemzés felülvizsgálata: adatok frissítése, adathiányok pótlása, 
• az adatok elemzéséhez kapcsolódóan következtetések levonása,  
• a beazonosított problémák felülvizsgálata: a korábban beazonosított probléma aktualitásának 

vizsgálata, korábban nem azonosított probléma beazonosítása. 
• a felülvizsgált problémáknak megfelelően a fejlesztési lehetőségek megfogalmazása. 
• az intézkedések felülvizsgálata 
• a HEP Fórum működésének felülvizsgálata. 

A felülvizsgálat egyik indoka a jogszabályi környezet megváltozása, ezek között kell megemlíteni  
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, valamint a gyermekek védelméről  
• az egészségügyről 

szóló jogszabályok módosításait, továbbá az új, illetve újonnan elfogadott Országos Programokat, mint 
például a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépésről, vagy az Országos Fogyatékosságügyi Programról 
(2015-2020) szóló országgyűlési határozatok. 
 

VI.A. Esélyegyenlőségi Programok, intézkedési tervek adattartalma 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban az EMMI rendelet) 1. melléklete határozza meg az egységesen rendelkezésre álló (pl. TeIR - 
KSH-tól, MÁK-tól, OSAP-ból származó), valamint a helyi szinten rendelkezésre álló statisztikai mutatók, 
anonimizált adatokat melyek alapul vételével kell összeállítani az esélyegyenlőségi programok 
helyzetértékelő részét, vagyis a helyzetelemzést. Az egyes mutatókra vonatkozóan, a területi folyamatok 
áttekintése érdekében az adatok rendelkezésre állásának függvényében legalább 5 éves idősor alkalmazandó. 
A helyzetelemzésben - a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. 
§-a szerinti szempontrendszer alapján – az EMMI rendelet 2. mellékletben meghatározott tartalmi elemeknek 
megfelelően kell megvizsgálni az esélyegyenlőségi helyzetet és a problémákat, mely természetesen a helyi 
sajátosságokhoz illeszkedve bővíthető további tartalmi elemekkel. 
A fent említettek figyelembe vételével a helyi esély egyenlőségi programok adatigény az alábbiak szerint 
összegezhető a helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésének tartalmi elemeihez igazítva (jelölés: 1/1.-
1/62.-ig terjedő szám jellel az 1. számú melléklet szerinti kötelező adatokat jelöltük). Abban az esetben, ha 
sem a megjelölt források, sem a helyi adatbázisok nem tartalmaznak értékelhető információt további 
kérdések megfogalmazásával juthatunk információk. 
 
 

 
 105 



 
1. Jogszabályi háttér bemutatása 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

2. Stratégiai környezet bemutatása 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat     

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat     

Javasolt kérdések8: 
• A nyilvánosság számára mennyire elérhetők, érthetők és átláthatóak a helyi döntéshozási és 

végrehajtási mechanizmusok? Milyen eljárást vagy megoldást alkalmaz a vezetés ennek növelésére? 
• Milyen az állampolgári aktivitás szintje a térségben? 
• Vannak-e olyan állampolgári csoportok, civil szervezetek, amelyek lehetőséget kérnek a 

döntéshozatali folyamatokban való részvételben? 
• Milyen (lenne) az önkormányzatok, kistérségi/járási intézmények fogadókészsége ilyen esetben? 
• Vannak-e kommunikációs feladatok az átláthatóság, a döntéshozatali folyamatokba való belátás, 

részvétel biztosítása érdekében? 
• Az éppen futó ügyekben lehet-e növelni az átláthatóságot, az érintettek, a lakosság érdeklődésének 

szintjét, aktivitását? 
• A térségben/településen jellemző-e, hogy a különböző szereplők (pl. intézményvezetők) 

megbeszélnek ügyeket, eldöntendő kérdéseket, támogatva egymást az adott feladatban? 

8 Forrás: „Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben” – Módszertani útmutató. (Készült a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben 
élők integrációjáért program szakmai koordinációja” című projekt (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) keretében. A projekt főpályázója az Autonómia 
Alapítvány, konzorciumi partnerei a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (korábban: VÁTI Nonprofit Kft.) 
és a Szociális Szakmai Szövetség.) 
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• Vannak-e olyan elhúzódó ügyek, megoldatlan feladatok, amelyekben éppen az érintett felek közti 
partnerség hiánya miatt nem történik előrelépés? 

• Lát-e lehetőséget az éppen aktuális ügyekben arra, hogy a szereplők közötti közvetlen 
kommunikációt, partnerséget, támogató viszonyt erősítse (a közös érintettségből, a közös érdekekből 
kiindulva)? 

• Van-e a közösségi tervezésnek, az érintettek bevonásának, megszólításának bármilyen előzménye a 
térségben? 

• Melyek azok a folyamatban lévő térségi ügyek, amelyekre fókuszálva közösségi tervezési folyamatot 
érdemes kezdeményezni (tekintetbe véve az ehhez szükséges plusz munkát és időt is)? 

• Melyek a térségben a legégetőbb ügyek, konfliktusok, érdeksérelmek, amelyek elég motivációt 
adnak egy közös gondolkodási és tervezési folyamat beindításához? 

• Melyek azok a térségi civil szervezetek vagy egyéb intézmények, csoportok, akik a bevonással, az 
érintettek megszólításával, a közös gondolkodás megszervezésével kapcsolatban elhivatottak? 

• Kik lehetnek azok a (külső vagy belső) személyek, akik alkalmasak egy ilyen folyamat 
moderálására, facilitálására (tekintettel habitusukra, készségeikre, esetleg tapasztalataikra)? 

• Van-e, jellemző-e a térségben a lakóhelyi, oktatási szegregáció? 
• Melyek a térségben a legégetőbb társadalmi, etnikai konfliktusok? 
• Van-e tapasztalat szegregációt, konfliktust oldó folyamattal, akcióval kapcsolatban? 
• Lehet-e a meglévő társadalmi feszültségeket még belülről kezelni párbeszéd generálásával, 

közösségi folyamatok beindításával? Ha nem, lehet-e külső segítséget hívni, vagy dolgozni kell 
azon, hogy az érintett felek elfogadják a segítséget? 

• Melyek azok az éppen futó helyi ügyek, amelyek kapcsán beszélgetéseket, párbeszédet lehet 
generálni a konfliktusok oldása, a békés együttélés megteremtése érdekében? 

• Melyek a térségben azok a települések vagy településrészek, ahol nyilvánvalóan hiányos a közösségi 
infrastruktúra? 

• Vannak-e szegregált közösségi terek, amelyek érezhetően csak a többségi vagy a kisebbségi 
közösség kiszolgálására specializálódtak? 

• Milyen az együttműködés az oktatási, szociális és közművelődési intézmények között? 
• Melyek azok az éppen aktuális ügyek, amelyekben erősíteni lehet a közösségi intézmények és az 

egyéb intézmények közti együttműködést, partnerséget? 
• Melyek azok a települési, térségi civil szervezetek, amelyeket tudásátadással, szakértelemmel 

szükséges támogatni? 
• Vannak-e olyan civil szervezetek a térségben, amelyek tudásukkal hatékonyan tudják támogatni a 

térségi fejlesztő folyamatokat? Ha eddig nem tették, miért nem? 
• Kik azok az aktív személyek, akik egy bizonyos cél érdekében rendszeresen együtt tevékenykednek, 

és érdemes volna segíteni őket abban, hogy bejegyzett civil szervezetté váljanak? 
• Milyen az együttműködés a térség civil szervezetei között? Vannak-e civil egyeztető fórumok, 

bármilyen esemény, ahol a térség civil szervezetei találkoznak egymással, bemutatkoznak, 
együttműködéseket kezdeményezhetnek? 

• Hogyan lehet erősíteni a civilek szerepét a térségi döntéshozatalban? 
• Volt-e, van-e a térségben formális közösségfejlesztési folyamat? 
• Melyek azok a helyi ügyek, konfliktusok, amelyek megoldásához közösségfejlesztő szakemberre 

volna szükség? 
• Melyek azok az ügyek, problémák, amely mentén aktivizálhatók egy-egy település, településrész 

lakói? Van-e tapasztalatuk a közösségfejlesztés módszerei terén, amelyre építeni lehet újabb 
folyamatokat? 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
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 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

1/1. Lakónépesség száma 

Lakónépesség száma az év 
végén (a népszámlálás 
végleges adataiból 
továbbvezetett adat) 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/2. 
Lakónépesség 
számának változása 

Lakónépesség száma az év 
végén (a népszámlálás 
végleges adataiból 
továbbvezetett adat). 
Változás az előző év 
százalékában 

% éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/3. 
Állandó népesség 
összetétele nemek és 
korcsoportok szerint 

Állandó népesség száma 
Állandó népesség, férfiak 
aránya 
Állandó népesség, nők 
aránya Állandó 
népességből a 0-2 évesek 
aránya 
Állandó népességből a 0-
14 éves férfiak aránya 
Állandó népességből a 0-
14 éves nők aránya 
Állandó népességből a 15-
17 éves férfiak aránya 
Állandó népességből a 15-
17 éves nők aránya 
Állandó népességből a 18-
59 éves férfiak aránya 
Állandó népességből a 18-
59 éves nők aránya 
Állandó népességből a 60-
64 éves férfiak aránya 
Állandó népességből a 60-
64 éves nők aránya 
Állandó népességből a 65-
X 
éves férfiak aránya 
Állandó népességből a 65-
X 
éves nők aránya 

fő és 
százalék 

éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/4. Öregedési index 

A 65 év feletti állandó 
lakosok 
100 fő 0-14 éves korú 
állandó lakosra jutó száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/5. 15-17 évesek száma 15 éves gyermekek száma fő népszámlálási TeIR - 
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 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

16 éves gyermekek száma 
17 éves gyermekek száma 

adat Népszámlálási 
adatok 

1/6. Állandó vándorlások 
egyenlege 

Az állandó jellegű oda- és 
az elvándorlások 
különbségének 
1000 állandó lakosra 
vetített száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/7. 
Természetes 
szaporodás 

Az élveszületések és 
halálozások különbözete fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat     

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós 
munkanélküliek száma, aránya   

 

1/8. Munkanélküliségi ráta 
nemek szerint 

Regisztrált 
munkanélküli/ 
nyilvántartott 
álláskereső férfiak 
száma/állandó 
népességből 
15-64 éves férfiak 
száma 
Regisztrált 
munkanélküli/nyilvánta
rtott álláskereső nők 
száma/állandó 
népességből 15-64 éves 
nők száma 

százalék negyedéves 

TeIR - 
Nemzetgazdasá
gi 
Minisztérium 

1/9. 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilván- 
tartott álláskeresők 
száma iskolai végzettség 
szerint 

Általános iskolát 
végzett regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
8 általánosnál kisebb 
végzettségű regisztrált 

fő negyedéves 

TeIR - 
Nemzetgazdasá
gi 
Minisztérium 
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 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 

1/10
. 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilván- 
tartott álláskeresők 
száma 
korcsoport szerint 

20 év alatti regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
20-24 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
25-29 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
30-34 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
35-39 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
40-44 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
45-49 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
50-54 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
55-59 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 

fő negyedéves 

TeIR - 
Nemzetgazdasá
gi 
Minisztérium 
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 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

59 év feletti regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
  

 
c) közfoglalkoztatás 

   
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének 
mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett 
beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok 
stb.) 

  
 

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

  
 

1/33
. 

A 8. évfolyamot 
eredményesen befejezte 
a felnőttoktatásban 

A 8. évfolyamot 
eredményesen befejezte 
a felnőttoktatásban 
(megjegyzés: az adat 
2009. 
évtől áll rendelkezésre 
a KSH- nál) 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/34
. 

Általános iskolai 
felnőttoktatásban tanulók 
létszáma 

Éves mutató (vagy 
átlag): Oktatás - 80123-
6-01 általános iskolai 
felnőttoktatás - tanulók 
létszáma 

fő éves 
TeIR - 
Önkormányzati 
adatok 

1/35
. 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Éves mutató (vagy 
átlag): Oktatás - 80223-
6-01 szakiskolai 
felnőttoktatás - 
résztvevők száma 

fő éves 
TeIR - 
Önkormányzati 
adatok 

1/36
. 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Éves mutató (vagy 
átlag): Oktatás - 80219-
9-01 szakközépiskolai 
felnőttoktatás 
- résztvevők száma 

fő éves 
TeIR - 
Önkormányzati 
adatok 

1/37
. 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Éves mutató (vagy 
átlag): Oktatás - 80216-
6-01 gimnáziumi 
felnőttoktatás - 
résztvevők száma 

fő éves 
TeIR - 
Önkormányzati 
adatok 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és 
szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő-piaciszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 
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 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

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

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás 
területén    

Javasolt kérdések9: 
• A térségben 2011 előtt készült közfoglalkoztatási tervek tartalmaznak-e innovatív, előrevivő 

elemeket? Ha nem, bevihetők-e ilyen elemek a közmunka szervezésébe? 
• Készülnek-e még közfoglalkoztatási tervek a térségben? Ha igen, milyen módon, milyen egyeztetési 

folyamatok mellett? 
• Segíti-e a közmunka a település környezetének fejlesztését, a hiányzó szolgáltatások biztosítását? 
• Lehet-e, kell-e erősíteni a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos térségi intézményi 

együttműködéseket? 
• Milyen a térségi szereplők együttműködése a közfoglalkoztatás szervezése kapcsán? 
• Vannak-e közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések? Ha igen, ezek tananyaga, célja mennyiben 

térségspecifikus? Kik, milyen partnerségben szervezik ezeket? 
• Melyek a térségben azok a civil vagy közösségi kapacitások, amelyek bevonhatók az álláskeresők 

szakértelmének, tudásának feltérképezéséhez, közfoglalkoztatással kapcsolatos párbeszéd, 
megbeszélések generálásához? 

• Folytatnak-e a térségben közfoglalkoztatás keretében termelő tevékenységet (akár az élelmiszer-, 
akár az energiaellátás területén)? 

• Hogyan élik meg a közfoglalkoztatottak ezt a tevékenységet? Mi a lakosság véleménye: vannak-e 
konfliktusok a közmunka vagy annak produktuma miatt? 

• Van-e olyan felvevőkapacitás a térségben (konyha, intézményekben fa- vagy vegyes tüzelésű kazán), 
amelyre alapozva érdemes termelő közfoglalkoztatást szervezni? 

• Készült-e felmérés arra vonatkozóan, hogy a térségben elérhető foglalkoztatók milyen készségeket, 
kompetenciákat várnak el a munkavállalóktól? Milyen jellegű felzárkóztató, kompetenciafejlesztő 
képzésekre van szüksége a mélyszegény lakosságnak a munkaerő-piaci lehetőségeik bővítése 
érdekében? 

• Melyek a munkába járás feltételeinek szűk keresztmetszetei a térségben? 
• Születtek-e egyéni, helyi megoldások a nehézségek leküzdésére? 
• Milyen vállalkozásöszötönző, vállalkozásfejlesztő kezdeményezések voltak a térségben? A 

szükségletek megismerése alapján milyen típusú segítségre van szüksége a helyi vállalkozásoknak? 
• Milyen a térségben a mélyszegények, romák megítélése a vállalkozók szemszögéből? Milyen 

tevékenységekkel lehet elősegíteni a mélyszegények, romák munkához jutását a helyi vállalkozások 
körében, a helyi gazdaságban? 

• Alakult-e a térségben foglalkoztatási paktum, a foglalkoztatás javítását célzó egyéb formális 
partnerség? Mik az ezzel kapcsolatos tapasztalatok? 

• Működik-e, működött-e a térségben szociális földprogram? Ha igen, az ismert hazai példákat 
tekintve vannak-e fejlesztési lehetőségei? 

• A felsorolt tervezési szempontok alapján lehet-e, érdemes-e új szociális földprogramot indítani a 
térségben? Rendelkezésre áll-e ehhez a megfelelő szakértő és menedzsment kapacitás? 

• Működik-e a térségben szociális szövetkezet? Mik az ezzel kapcsolatos tapasztalatok? 

9 Forrás: „Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben” – Módszertani útmutató. (Készült a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben 
élők integrációjáért program szakmai koordinációja” című projekt (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) keretében. A projekt főpályázója az Autonómia 
Alapítvány, konzorciumi partnerei a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (korábban: VÁTI Nonprofit Kft.) 
és a Szociális Szakmai Szövetség.) 
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• Ismerik-e a térség döntéshozói a szociális szövetkezetek működési elvét, az ebben rejlő 
lehetőségeket? 

• Melyek a térségben azok az alulról jövő, gazdasági jellegű kezdeményezések, amelyek szociális 
szövetkezeti formában eredményesen működhetnek? 

• Van-e a térségben olyan önkormányzati kezdeményezésű feladat, funkció, amelyet szociális 
szövetkezet láthat el? Kik az ezzel kapcsolatos szereplők? 

• Müködnek-e a térségben termelői piacok (olyan piacok, ahol a helyi gazdálkodók árusítják a 
termékeiket, és így az áruk eredete nyomon követhető)? Milyen színvonalúak ezek a piacok, 
mennyiben jelentenek vonzó alternatívát a hipermarketekhez képest, mennyiben ösztönzik ezek a 
helyi gazdaság szereplőit? 

• Szükség van-e infrastrukturális, szervezeti, vagy éppen tudatformáló fejlesztésekre? 
• Lehet-e a helyi piacok presztízsét, a helyi gazdaságban, a helyi közösségben betöltött szerepét 

erősíteni? Mennyiben érinti, befolyásolja a helyi piacok működése a térség hátrányos helyzetű, 
szegénységben élő lakosságának boldogulását? Lehet-e olyan változtatásokat, fejlesztéseket 
végrehajtani a piacokkal kapcsolatban, ami megélhetési vagy takarékoskodási lehetőségeket teremt a 
mélyszegény lakosság számára? 

• Vannak-e a térségben beszerzési és értékesítési szövetkezetek? Melyek a térségben azok a 
gazdálkodók, akik számára a szövetkezeti működés jelentős előnnyel járna? Lehet-e előadásokkal, 
tanulmányutakkal, beszélgetésekkel vagy más módon segíteni őket a szövetkezeti előnyök 
megismerésében? 

• Vannak-e (voltak-e) a térségben szociális boltok? Mik az ezzel kapcsolatos tanulságok, lehetőségek? 
Ismerik-e a térség döntéshozói a szociális boltok működtetésében (támogatásában) rejlő 
lehetőségeket? 

• Melyek azok a térségi civil szervezetek vagy egyéb informális csoportok, akiket a közösségi 
mezőgazdaság gyakorlata érdekelhet? 

• Milyen mértékben vesznek részt a helyi vállalkozók a társadalmi fejlesztésekben? 
• Van-e a térségben hagyománya, kultúrája a vállalkozók bevonásának, szerepvállalásának? 
• Mire érzékenyek, mit támogatnának szívesen, illetve mit nem a helyi vállalkozások? 
• Lehet-e olyan tevékenységeket tervezni (közösségi beszélgetés, vállalkozói fórum, párbeszédek 

generálása stb.), amely összeköti a gazdasági szereplőket és a társadalmi problémákkal foglalkozó 
szakembereket? 

• Milyen mértékben maradtak meg a háztáji gazdálkodás hagyományai a térségben? 
• Vannak-e olyan hátrányos helyzetű csoportok, akinek nincsenek gazdálkodási hagyományaik? 
• Melyek azok a termékek, kultúrák, amelyek nagy hagyományúak a térségben? 
• Lát-e esélyt, lehetőséget arra, hogy a települési közösség gazdálkodó tagjai egyfajta mentorálást, 

segítséget biztosítsanak a rászoruló családoknak az önellátó gazdálkodás megkezdéséhez? 
• Van-e a térségben lehetőség arra, hogy a rászorulók saját használatra tűzifát gyűjthessenek? 
• Milyen kezdeményezésekkel lehet javítani a mélyszegény családok lakásainak hőszigetelését, 

energiagazdálkodását? 
• Vannak-e, voltak-e civil kezdeményezések brikettálásra? Van-e olyan szervezet, helyszín, amely 

kísérletképpen, kis léptékben foglalkozna brikettek előállításával? 
• Vannak-e önkormányzati tervek vagy kezdeményezések a kötelező település-fenntartási munkák 

során keletkező zöldhulladékok (vagy más nyersanyagok) brikettálására? 
• Melyek az adott közösségekben az egyéni készségek, tudások, lehetőségek feltérképezésének 

előzményei, lehetőségei? 
• Van-e hagyománya a közösségekben önsegítő közös akciók szervezésének? 
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• Melyek azok az aktuális ügyek, problémák, tennivalók, amelyek mentén a közösség tagjait közös 
cselekedetbe lehet vonni akár közös érdekből, akár a közösség egyes tagjainak megsegítése 
érdekében? 

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

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, 
száma stb.    

1/11
. 

Álláskeresési segélyben 
részesülők száma 

Álláskeresési segélyben 
részesülők száma fő negyedéves 

TeIR - 
Nemzetgazdaság
i 
Minisztérium 

1/12
. 

Járadékra jogosult 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
n- 
tartott álláskeresők 
száma 

Járadékra jogosult 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvánt
artott álláskeresők száma 

fő negyedéves 

TeIR - 
Nemzetgazdaság
i 
Minisztérium 

1/13
. 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
n- 
tartott álláskeresők 
száma 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvánt
artott álláskeresők száma 

fő negyedéves 

TeIR - 
Nemzetgazdaság
i 
Minisztérium 

1/14
. 

Aktív korúak ellátására 
jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
n- 
tartott álláskeresők 
száma 

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatásra, valamint 
2015. február 28-áig 
rendszeres szociális 
segélyre jogosult 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvánt
artott álláskeresők száma 

fő negyedéves 

TeIR - 
Nemzetgazdaság
i 
Minisztérium 

1/15
. 

180 napnál hosszabb 
ideje 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
n- 
tartott álláskeresők 
száma 

180 napnál hosszabb 
ideje 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvánt
artott álláskeresők száma 

fő negyedéves 

TeIR - 
Nemzetgazdaság
i 
Minisztérium 

1/55. 

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatásban 
részesülők száma 

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatásban 
részesülők átlagos 
száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/62. 
Megváltozott 
munkaképességű 
személyek ellátásaiban 

Megváltozott 
munkaképességű 
személyek 

fő éves 
TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
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 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

részesülők nemenként/ 
Egészségkárosodott 
személyek szociális 
járadékaiban részesülők 
nemenként 

ellátásaiban részesülő 
férfiak száma 
Megváltozott 
munkaképességű 
személyek 
ellátásaiban részesülő 
nők száma 

Adatok 
Rendszere 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 

 Mutató megnevezése Mutató 
tartalma 

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 
a) bérlakás-állomány 

   

1/42. Lakásállomány 
Lakásállomány 
(db) 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 b) szociális lakhatás 
   

 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú 
ingatlanok    

 

d) elégtelen lakhatási körülmények, 
veszélyeztetett lakhatási helyzetek, 
hajléktalanság    

 e) lakhatást segítő támogatások 
   

1/60. 
Lakásfenntartási 
támogatásban részesítettek 
száma 

Lakásfenntartási 
támogatás: 
összes 
támogatásban 
részesített 
személy 

fő éves 

TeIR - Szociális 
ágazat adatai 
(KSH, MÁK) 
OSAP 
1206 

1/61. 
Adósságcsökkentési 
támogatásban részesített 
személy 

Adósságcsökken
tési támogatás: 
összes 
támogatásban 
részesített 
személy 

fő éves 

TeIR - Szociális 
ágazat adatai 
(KSH, MÁK) 
OSAP 
1206 

 
f) eladósodottság 

   

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken 
és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 
minőségi közszolgáltatásokhoz, 
közműszolgáltatásokhoz, közösségi 
közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

   

      Javasolt kérdések10: 
• Melyek a térségben a szegregátumok, szegregálódó települések? 

10 Forrás: „Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben” – Módszertani útmutató. (Készült a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben 
élők integrációjáért program szakmai koordinációja” című projekt (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) keretében. A projekt főpályázója az Autonómia 
Alapítvány, konzorciumi partnerei a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (korábban: VÁTI Nonprofit Kft.) 
és a Szociális Szakmai Szövetség.) 
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• Történtek-e a közelmúltban a szegregátumok felszámolását vagy az életfeltételek javítását szolgáló 
beavatkozások? 

• Lehet-e olyan programot kezdeményezni, amely a szegregátumokban megnövekedett volumenű, 
lehetőleg állandó jelenléttel járó szociális munkát biztosít? 

• Milyen a térségben a (szociális) bérlakásállomány? 
• Voltak-e kezdeményezések arra, hogy egészségtelen lakókörnyezetből bérlakásba költöztessék a 

rászoruló családokat? Mik az ilyen programok tapasztalatai? 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői 
(kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, 
közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi 
jellemzői stb.) 

   

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi 
problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori 
megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
aránya stb.) 

   

 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság 
területi átrendeződésének folyamatai    

      Javasolt kérdések11: 
• Vannak-e a térségben olyan utcák, amelyek infrastruktúrája mélyen az átlagos színvonal alatt van? A 

forráshiányon kívül van-e egyéb oka annak, hogy eddig nem került sor ezek fejlesztésére? 
• Voltak-e a térségben olyan kezdeményezések, hogy az érintett lakókat – például közmunkában – 

bevonták az általuk is használt utak javításába? 
• Okoz-e gondot a térségben a beépített területeken a csapadékvíz vagy a belvíz? 
• Vannak-e tervek ezen problémák orvoslására? 
• Vannak-e a térségben olyan családok, akiknél díjhátralék-tartozás miatt kikapcsolták az áramot? 
• Folytak-e, folynak-e tárgyalások előrefizetős villanyórák használatáról? Szükség van-e arra, hogy a 

térségfejlesztő megbeszéléseket kezdeményezzen a kártyás villanyórák alkalmazásával 
kapcsolatban? 

• Van-e térségi tapasztalat a közműdíjak fizetésének, a hátralékok kezelésének más módszereivel 
(adósságkezelési módszerekkel) kapcsolatban? 

• Megoldott-e a térségben mindenhol a szemételszállítás (különös tekintettel a szegregátumokra)? 
Van-e ennek olyan anyagi vonzata, amit a szegény családok nem tudnak megfizetni? 

• Vannak-e szemét-elhelyezési problémák annak ellenére, hogy megoldott a szemételszállítás? Ha 
igen, milyen közösségi jellegű megoldásokat találni, ami az érintetteket is bevonja a problémák 
értelmezésébe, a megoldások megtalálásába? 

• Vannak-e a térségben olyan szegregált településrészek vagy telepek, ahol sem az ivóvíz-, sem a 
csatornahálózat nincs kiépítve, vagy kiépített ugyan, de a lakosok anyagi okokból nem tudnak 
csatlakozni a rendszerre? 

11 Forrás: „Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben” – Módszertani útmutató. (Készült a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben 
élők integrációjáért program szakmai koordinációja” című projekt (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) keretében. A projekt főpályázója az Autonómia 
Alapítvány, konzorciumi partnerei a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (korábban: VÁTI Nonprofit Kft.) 
és a Szociális Szakmai Szövetség.) 
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• Az ilyen területeken a törvény által előírt vízvételi lehetőség (közkifolyó vagy tartályos ivóvíz) 
biztosított-e? 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, 
szakellátáshoz való hozzáférés    

1/43
. 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/44
. 

Felnőttek és gyerekek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Felnőttek és gyerekek 
részére szervezett 
háziorvosi szolgálatok 
száma 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 

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

 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való 
hozzáférés    

 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás 
szempontjainak megjelenése    

 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

   

 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés    

1/50
. 

Nappali ellátásban részesülő 
fogyatékos személyek száma 

Nappali ellátásban 
részesülő 
fogyatékos személyek 
száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/51
. 

Nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

Nappali ellátásban 
részesülő 
időskorúak száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor    

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló 
juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül    

      Javasolt kérdések12: 
• Vannak-e a térségben olyan mélyszegény családok, akik közlekedési nehézségek miatt nem jutnak 

hozzá mindennapos vagy eseti szolgáltatásokhoz?  

12 Forrás: u.a. 
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• Az önkormányzatok meglévő eszközeivel (pl. falubusz) milyen módon lehet segíteni ezeken a 
problémákon? A szolgáltatások jobb szervezésével lehet-e javítani a hozzáférésen? 

• Érkeznek-e a térségben olyan visszajelzések, hogy a szegényeket vagy romákat diszkriminálják a 
szolgáltatók? 

• Szükség esetén kapnak-e a rászorulók segítséget az ügyintézéshez? 
• Melyek azok a települések a térségben, ahol jellemző az iskolai szegregáció? 
• Történtek-e lépések a szegregáció oldására? 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

   

1/38
. 

A nyilvános könyvtárak 
száma 

A nyilvános könyvtárak 
száma 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/39
. 

A nyilvános könyvtárak 
egységeinek száma (leltári 
állomány) 

A nyilvános könyvtárak 
egységeinek száma 
(leltári állomány) 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/40
. Muzeális intézmények száma 

Muzeális intézmények 
száma db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/41
. 

Közművelődési intézmények 
száma 

Közművelődési 
intézmények száma db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

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

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

      3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 a miniszteri rendelet 
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szerint nem kell 
statisztikai adat 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 
demográfiai trendek stb.) 

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

1/18
. 

Általános iskolában 
tanuló 1-4. évfolyamosok 
száma a nappali 
oktatásban 

Általános iskolában 
tanuló 1-4. 
évfolyamosok száma a 
nappali oktatásban 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/19
. 

Általános iskolában 
tanuló 5-8. évfolyamosok 
száma a nappali 
oktatásban 

Általános iskolában 
tanuló 5-8. évfolyamosok 
száma a nappali 
oktatásban 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/20
. 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

Általános iskolai 
feladatellátási 
helyek száma 
(gyógypedagógiai 
oktatással) 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/21
. 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 
oktatásban 

Az általános iskolai 
osztályok 
száma a 
gyógypedagógiai 
oktatásban (a nappali 
oktatásban) 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/22
. 

Az általános iskolai 
osztályok 
száma 

Az általános iskolai 
osztályok 
száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/23
. 

A 8. évfolyamot 
eredményesen 
befejezte a nappali 
oktatásban 

A 8. évfolyamot 
eredményesen 
befejezte a nappali 
oktatásban (megjegyzés: 
az adat 2009. évtől áll 
rendelkezésre a KSH-
nál) 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos 
helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek száma és aránya, egészségügyi, 
szociális, lakhatási helyzete 

   

1/30 Védelembe vett kiskorú Védelembe vett kiskorú fő éves TeIR - KSH 
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 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

. gyermekek száma 
december 
31-én 

gyermekek száma 
december 
31-én 

Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/31
. 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 
december 
31-én 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 
december 
31-én 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek száma    

1/58
. 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek száma 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek átlagos 
száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban 
részesülők száma, aránya    

 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők 
száma, aránya    

1/17
. 

A napközis tanulók 
száma az általános 
iskolákban 

A napközis tanulók 
száma az általános 
iskolákban 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 
/megjegyzés: tartalmazza 
az iskolaotthonos 
tanulókat is/ 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező 
gyermekek száma, aránya    

      4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

 

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

1/32
. 

Védőnői álláshelyek 
száma 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

db éves TeIR - KSH 
Területi 
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 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 

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

   

1/45
. 

A házi gyerekorvosok 
által ellátott szolgálatok 
száma 

A házi gyerekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/46
. 

Házi gyermekorvosok 
száma 

Házi gyermekorvosok 
száma fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 

c) 0-7 éves korúak speciális (egészségügyi-
szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok    

 d) gyermekjóléti alapellátás 
   

 
e) gyermekvédelem 

   
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
   

 
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és 
szünidős programokhoz való hozzáférés    

 
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, 
szünidei)    

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor    

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló 
juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 
keretein belül    

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

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

   

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő 
szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma 
stb.) 

   

 
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes 
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 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken 
belüli szegregációs jelenségek 

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai 
eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések    

 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló 
juttatások, szolgáltatások)    

      Javasolt kérdések13 
Biztosítottak, illetve (egyenlő mértékben) elérhetők-e az alábbiakban felsorolt közszolgáltatások?  

1. Közoktatási szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok  
• Gyógypedagógiai tanácsadás  
• Korai fejlesztés és gondozás  
• Fejlesztő felkészítés  
• Nevelési tanácsadás  
• Logopédiai ellátás  

2. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás  
3. Gyógytestnevelés  
4. Gyermekjóléti alapellátások  

• Gyermekjóléti szolgáltatás  
• Gyermekjóléti szolgálat  
• Bölcsőde  
• Családi napközi  
• Házi gyermekfelügyelet  

5. Gyermekjóléti szakellátások  
• Családok átmeneti otthona  

6. Közoktatási intézményi feladatok  
• Óvodai nevelés  
• Általános iskolai oktatás  
• Alapfokú művészetoktatás  
Továbbá: 

• Biztosítottak-e a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodáztatásának és iskoláztatásának 
feltételei? 

• Biztosított-e az óvodás és a tanköteles korosztályán belül a halmozottan hátrányos helyzetűek 
intézményes nevelése? 

• Biztosított-e minden halmozottan hátrányos helyzetű gyerek számára, hogy óvodába járjon? 
• Kiegyenlített-e a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a térség  általános iskolái, 

tagintézményei, telephelyei között (a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya nem tér el több 
mint 25%-ban egymástól)? 

• Kimutatható-e területi koncentráció a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek lakóhelyét illetően?  
Kimutatható-e területi koncentráció az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített gyermekek 
lakóhelyét illetően?  Az érintett tanulók felülvizsgálata megtörtént-e a jogszabályban előírt 
gyakorisággal és időben? 

• Az együttnevelésre javasolt SNI gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval közös óvodai 
nevelésének, iskolai nevelésének, oktatásának feltételei adottak-e?  

13 Forrás: GYAKORLATI ÚTMUTATÓ Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervek kidolgozásához a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekek oktatási sikeressége érdekében 
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• Van-e hiányosság és jelentős eltérés a térség intézményeiben, illetve az azonos típusú intézmények 
között a rendelkezésre álló humán- erőforrás és szakos ellátottság tekintetében?  

• Van-e jelentős eltérés a térség intézményeiben, illetve a térség azonos típusú intézményei között az 
infrastrukturális feltételek tekintetében?  

• Van-e rendszeres kapcsolat, együttműködés az intézmény környezetében működő társadalmi és 
szakmai szereplőkkel (szülők, fenntartó, helyi önkormányzat, cigány kisebbségi önkormányzat, 
családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, szociális és egészségügyi partnerek, civil szervezetek) a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének érdekében? 
 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

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

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

   

 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési 
programokban    

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési 
lehetőségei    

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

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi 
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

24. 
Az óvodai 
gyermekcsoportok 
száma 

Az óvodai 
gyermekcsoportok 
száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

25. 

Az óvodai 
gyógypedagógiai 
gyermekcsoportok 
száma 

Az óvodai gyógypedagógiai 
gyermekcsoportok száma 
(megjegyzés: az adat 2008. 
évtől áll rendelkezésre a 
KSH-nál) 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

26. 
Óvodába beírt 
gyermekek 
száma 

Óvodába beírt gyermekek 
száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

fő éves 
TeIR - 
Önkormányzati 
adatok 

27. Óvodai feladatellátási Óvodai feladatellátási fő éves TeIR - 
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 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

helyek 
száma 

helyek 
száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

Önkormányzati 
adatok 

28. 

Óvodai nevelést 
igénylők 
száma a férőhelyek 
arányában 

= Éves mutató (vagy átlag): 
Oktatás - 80111-5-01 óvodai 
nevelés - óvodai nev. 
igénylők sz./Éves mutató 
(vagy átlag): Oktatás - 
80111-5-02 óvodai nevelés - 
férőhely 

százalék éves 
TeIR - 
Önkormányzati 
adatok 

29. 

Óvodai nevelést 
igénylők 
száma a férőhelyek 
arányában sajátos 
nevelési igényű 
gyerekek körében 

= Éves mutató (vagy átlag): 
Oktatás - 80112-6-01 sajátos 
nev. ig. gyermekek óvodai 
nevelése - nevelést igénylők 
száma/Éves mutató (vagy 
átlag): 
Oktatás - 80112-6-02 sajátos 
nev. ig. gyermekek óvodai 
nevelése - férőhely 

százalék éves 
TeIR - 
Önkormányzati 
adatok 

47. Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Bölcsődébe beírt gyermekek 
száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

48. 
Bölcsődék száma 
(önkormányzati, üzemi, 
magán stb.) 

Bölcsődék száma 
(önkormányzati, üzemi, 
magán stb.) 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

49. 
Családi napköziben 
engedélyezett 
férőhelyek száma 

Családi napköziben 
engedélyezett férőhelyek 
száma december 31-én 
(megjegyzés: az adat 2008. 
évtől áll rendelkezésre a 
KSH Területi Statisztikai 
Adatok Rendszerében) 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

      5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 
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a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

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

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat     

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat     

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat     

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat     

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek 
stb.) 

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

 a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
   

1/52
. 

Nyugdíjban, 
nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő férfiak száma 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő férfiak 
száma 

fő éves 
TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
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 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

Adatok 
Rendszere 

1/53
. 

Nyugdíjban, 
nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő 
nők száma 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 
száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 

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

   

 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás 
területén    

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 
a) az idősek egészségügyi és szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése    

1/56
. 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal rendelkezők 
száma 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 
rendelkezők száma 

fő éves 

TeIR - Szociális 
ágazat adatai 
(KSH, MÁK) 
OSAP 
1206 

1/57
. 

Időskorúak járadékában 
részesítettek száma 

Időskorúak 
járadékában 
részesítettek átlagos 
száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/59
. 

Ápolási díjban részesítettek 
száma 

Ápolási díj, alanyi 
jogon: támogatásban 
részesítettek átlagos 
száma 
Ápolási díj, 
méltányossági 
alapon: támogatásban 
részesítettek átlagos 
száma 

fő éves 

TeIR - Szociális 
ágazat adatai 
(KSH, MÁK) 
OSAP 
1206 

 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés    

 
c) idősek informatikai jártassága 

   
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

 a miniszteri rendelet     
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szerint nem kell 
statisztikai adat 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység Gyakoriság Forrás 

 

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

 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás 
területén    

 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, 
szolgáltatások, programok    

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

54. 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 
támogatásban 
részesülők (2015. 
február 28-ig 
rendszeres szociális 
segélyben részesülők) 
száma 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 
támogatásban részesülők 
(2015. február 28-ig 
rendszeres szociális 
segélyben részesülők) 
átlagos száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő 
középületek akadálymentesítettsége    

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 
fizikai, információs és kommunikációs 
akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató 
épületek akadálymentesítettsége 

   

 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

   

 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok 
akadálymentesítettsége    

 
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló 
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helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló 
juttatások, szolgáltatások)    

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma 
Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 
felelősségvállalása 

 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, 
egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot 
ellátó szervezetek száma közfeladatonként 
bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi 
megállapodások száma stb.) 

   

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, 
egyházi és civil szektor közötti partnerség 
bemutatása    

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

 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal 
kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége    

 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos 
esélyegyenlőségi tevékenysége    

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

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
 

 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott 
esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek 
(állami vagy önkormányzati intézmények, 
egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának 
eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének folyamatába 

   

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság 
végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.    

10. A Központi Statisztikai Hivatal által elrendelt a témát érintő adatgyűjtések 
Kérdőívek, segédletek és útmutatók letölthetők: https://www.ksh.hu/osap_ksh_1415 

 
 128 

https://www.ksh.hu/osap_ksh_1415


 
Nyilván- 
tartási 
szám 

Megnevezés Beérkezési határidő 

1007 Az ipari termékek és szolgáltatások 
árjelentése 

a tárgyhót követő hó 8. 

1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok 
tevékenységéről és a betegszállításról14 

a tárgyévet követő március 20. 

1019 Az egészségügyi ellátás állás- és 
létszámkimutatása 

a tárgyévet követő január 31. 

1021 Jelentés a háziorvosok és házi 
gyermekorvosok tevékenységéről 

a tárgyévet követő január 31. 

1058 Jelentés a települések villamosenergia-
ellátásáról 

a tárgyévet követő április 15. 

1059 Jelentés a települések gázellátásáról a tárgyévet követő március 1. 
1060 Jelentés a települések távfűtés- és 

melegvízellátásáról 
a tárgyévet követő február 25. 

1061 Települési hulladékgazdálkodás a tárgyévet követő február 25. 
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés 

és szennyvíztisztítás 
a tárgyévet követő március 24. 

1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és 
lakásokról 

folyamatos 

1077 Községi, városi lakás-, üdülőépítési és 
lakásmegszűnési összesítő 

a tárgyévet követő január 15. 

1078 Részletező adatok a lakások és üdülők 
végleges használatba vételéről 

folyamatos 

1080 Jelentés az önkormányzatok 
ingatlankezelési és lakásellátási 
tevékenységéről 

a tárgyévet követő március 1. 

1081 Építési engedélyek a tárgyhót követő hó 7. 
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb 

nonprofit szervezetek tevékenységéről 
május 31. 

1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a 
terhesség megszakításáról 

az eseményt követő hó 10. 

1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 
működési adatairól 

a tárgyévet követő január 31. 

1203 Bölcsődei kérdőív a tárgyévet követő január 31. 
1206 Kimutatás a pénzben és természetben 

nyújtható támogatások adatairól 
a a tárgyévet követő március 31. 

1207 Kimutatás egyes szociális 
alapszolgáltatásokról és nappali ellátást 
nyújtó intézmények adatairól 

a tárgyévet követő január 31. 

1208 Jelentés a gyermekotthonok, a 
nevelőszülői hálózatok és a külső 
férőhelyek helyzetéről 

a tárgyévet követő január 31. 

1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok helyzetéről 

a tárgyévet követő január 31. 

14 Megyei szintű adatokat tartalmaz. 
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Nyilván- 
tartási 
szám 

Megnevezés Beérkezési határidő 

1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről a tárgyévet követő január 31. 
1215 Kérdőív a város, község 

területváltozásának főbb adatairól 
Külön értesítés szerint 

1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről a tárgyévet követő január 31. 
1616 Jelentés az önkormányzatok 

tulajdonában lévő ingatlanvagyonról 
a tárgyévet követő március 20. 

1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról a tárgyévet követő március 1. 
1638 Jelentés a műsorszóró szolgáltatásról a tárgyévet követő június 1. 
1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról a tárgynegyedévet követő hó 15. 
1659 Alapinformációk a települési 

önkormányzatok illetékességi területén 
működő, infrastrukturális szolgáltatást 
nyújtó gazdasági szervezetekről 

június 30. 

1696 A családsegítő szolgálatok működési 
adatai 

a tárgyévet követő január 31. 

1723 Jelentés a településtisztasági 
tevékenységről 

a tárgyévet követő február 25. 

1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet 
folytatókról 

a tárgyfélévet követő hó 31. 

1728 Jelentés a települési önkormányzat 
hatáskörébe tartozó közigazgatási és 
területváltozásokról 

a tárgyévet követő január 31. 

1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás 
megállapítások 

a tárgyhót követő második hó 30. 

1761 Jelentés az üzleti célú egyéb 
szálláshelyekről 

a tárgyévet követő február 26. 

1775 A gyermekjóléti alapellátások működési 
adatai 

a tárgyévet követő január 31. 

1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és 
egyéb járandóságban részesülők 

a tárgyévet követő március 1. 

1832 Alapinformációk a szociális és 
gyermekellátást végző szervezetekről 

július 15. 

1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a tárgyévet követő június 1. 
1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás 

adatairól 
a tárgyévet követő február 28. 

1919 Családtámogatási ellátások éves és 
területi adatai 

a tárgyévet követő április 5. 

1921 Családtámogatási ellátások havi adatai a tárgyhót követő hó 30. 
2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek 

számáról 
a tárgynegyedévet követő hó 12. 

2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és 
gyermekellátásokról 

a tárgyévet követő január 31. 

2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok a tárgyévet követő május 31. 
2257 A támogatott lakhatás adatai a tárgyévet követő január 31. 
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VI.B. Az esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata (jogszabályváltozás) 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 
melyek szerint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben 
átalakult. Az átalakulás érintette az önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is. 
Az Szt.2015. március 1-jén hatályba lépett rendelkezései szerint felhatalmazást kaptak az Önkormányzatok 
arra, hogy rendeletben szabályozzák az ún. „települési támogatás” keretében nyújtott ellátások szabályait.  
2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági 
közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályát vesztette. Az 
önkormányzatok által biztosítható ellátások gyűjtőneve 2015. március 1-jétől települési támogatás lett. Az 
Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel, így települési 
támogatás keretében nyújtható támogatás különösen  
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,  
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,  
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.  
A fenti felsorolásból is látható, hogy megmaradt a lehetősége az önkormányzatoknak arra is , hogy a korábbi 
(pl. lakásfenntartási, adósságkezelési, méltányossági közgyógyellátási, vagy ápolási) támogatási 
célkitűzéseinek megfelelő ellátási formákat állapítsanak meg a telep a következőket: 
ülési támogatás keretein belül, vagy attól eltérően, esetleg azon túl bármely más élethelyzet esetén is 
segítséget nyújtsanak.  
Az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik az, hogy a települési támogatást milyen feltételek mellett és 
célokra, mekkora összeggel állapította. illetve állapítja meg.  
Változatlan maradt azonban az a kötelezettség az, hogy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 
támogatást kell nyújtani, ennek új formája a rendkívüli települési támogatás. 
A települési támogatás jogosultsági feltételeinek meghatározása során figyelemmel kell lenni arra, hogy 
azoknak kapcsolódniuk kell az ellátás céljához, összhangban kell lenniük az Szt. általános szabályaival, 
illetve nem ütközhetnek a hatályos magyar jogszabályokba. A jogosultsági feltételek tehát nem 
tartalmazhatnak valamely társadalmi csoport tekintetében hátrányos megkülönböztetést.  
Az Alaptörvény XIX. cikke (1) bekezdése szerint Magyarország arra törekszik, hogy minden 
állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, 
árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben 
meghatározott támogatásra jogosult.  
Az Szt. 2. § szerint a szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, 
valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi 
önkormányzatoknak a feladata.  
Az: Ebktv. 4.§ b) pontja szerint az egyenlő bánásmód követelményét a helyi és nemzetiségi 
önkormányzatok, ezek szervei, jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik 
során kötelesek megtartani.  
Az Szt. szerint a képviselő-testület a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kellett 
megalkotnia. Az önkormányzat a rendeletalkotási kötelezettségének korábbi rendelete módosításával, illetve 
új rendelet megalkotásával is eleget tehetett. 
2015. január 17-én és július 1. napján lépett hatályba a 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet az egyes szociális 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, ami többek között módosította a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletet. 
2015. január 31. napját és az azt követő egyéb időpontokban lépett hatályba a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet 
az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, ami egyebek mellett módosította a 
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személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletet. 
2015. március 1. napját követően léptek hatályba  

• 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról és a 
• az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeleteknek a segélyezési 

rendszer átalakításával összefüggő módosításáról szóló 12/2015. (II. 27.) EMMI rendelet szabályai,  
melyek az önkormányzati segélyekre vonatkozó előírásokat is tartalmaztak. 
Az Szt-t 2015. augusztus 1. napi hatállyal módosította a 2015: CXXXIII. törvény. A módosítások egy része 
2015. augusztus 1-jétől hatályos, a nagyobb változást hozó módosítások azonban csak 2016. január 1-jén, 
vagy még később 2017. január 1-jén, illetve 2018. január 1-jén lépnek hatályba.  
Az Szt. és a Gyvt. legfontosabb változásai a következők: 
1) A házi segítségnyújtás átalakítása  
2) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, család- és gyermekjóléti szolgálatok és 
központok kialakítása  
3) Pályázati úton finanszírozott egyes ellátások újbóli normatívvá alakítása”  
2015. augusztus 1.- 2016. január 1. napja között szakaszosan lép hatályba a 2015. évi CXXIII. törvény az 
egészségügyi alapellátásról. A törvény újra szabályozza a települési önkormányzat feladatait az egészségügyi 
alapellátás körében, mely szerint az önkormányzat gondoskodik: 

• a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
• a fogorvosi alapellátásról, 
• az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, 
• a védőnői ellátásról, és 
• az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A képviselő-testület – a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – 
rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő 
ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban 
határozzák meg. 
A törvény szabályozza még 

• Az alapellátáshoz kapcsolódó otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátást, valamint 
• A foglalkozás-egészségügyi alapellátást 

2015. július 1. napjával lépett hatályba a 2015. évi LXXVII. törvény az egyes egészségügyi és 
egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról, ez a jogszabály módosította – többek között – a 2006. 
évi XCVIII. törvényt a településrész fogalmának bevezetésével és a fiókgyógyszertár alapításának 
szabályozásával, továbbá az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény aszerint, hogy a 
fenntartók közösen kezdeményezhetik a fenntartásukban lévő egészségügyi szolgáltatók közötti kapacitás-
átcsoportosítást.  
2015. március 31. után hatályba lépett a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet az egyes egészségügyi tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról, mely változtatott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott jegyzői feladatokon is. 
Zömmel 2015. szeptember 1. napján lépett hatályba a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai 
gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról, mely már címében is jelzi a változtatások 
lényegét. A törvény meghatározza, hogy mely esetekben kell a gyermekétkeztetés során az intézményi 
térítési díj 100%-át, vagy 50 %-át normatív kedvezményként biztosítani, illetve azt is, hogy miként kell a 
kedvezményt kérelmezni. 
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VI.C. A beazonosított problémák helyi felülvizsgálata 
 
Az egyes célcsoportok helyzetét bemutató helyzetelemzések felülvizsgálata a miatt is szükséges, hogy 
térségi szinten is összehangolt választ adhassanak a települések az egyes problémákra. 

Mélyszegénységben élők és romák helyzete 
A mélyszegénységben élők és romák célcsoportjának alábbi problémái kerültek beazonosításra a 
településeken:  

• Romák aránya a településen  

• Szegregátum, az etnikai szegregátum léte 

• Hátrányos megkülönböztetés  ténye 

• Pozitív diszkrimináció  

• Hátrányos helyzetűek számának emelkedése 

• Álláskeresők számának változása 

• Munkavállaló korú népesség csökkenése 

• 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli aránya  

• Szakképzetlen álláskeresők számának változás  

• Közfoglalkoztatottság  

• Munkahelyteremtő beruházás támogatások (pályázatok, továbbképzések, foglalkoztatási programok)  

• Mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása  

• Segélyben részesülők számának változása  

• Bérlakáshoz jutás lehetősége 

• Lakásfenntartási, adósságcsökkentési támogatás  

• Külterületi lakosok életszínvonala, szociális helyzete  

• Egészségügyi ellátás  

• Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők , ápolási díjban részesülők számának változása  

• Szűrővizsgálatok  

• Sportprogramok  

• Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások  

• Közösségi élet, adományozások 

A beazonosított problémák közül  azonban az egyes települések a következő fejlesztési célokat fogalmazták 
meg: 

 
Beazonosított problémák   Fejlesztési lehetőségek Település 

Munkanélküliség   Foglalkoztatottság fejlesztése 
Kétpó, 
Mezőhék 

Tartós munkanélküliek aránya magas a nők 
körében 

Munkaerő-piaci programok, felnőttképzés Mesterszállás 
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Beazonosított problémák   Fejlesztési lehetőségek Település 
A szegénység oka és következménye a tartós 
munkanélküliség, számuk nem csökken 

Közfoglalkoztatás tovább folytatása. Egyéb 
helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása. 

Mesterszállás, 
Mezőtúr 

Alacsony iskolai végzettség   Képzések indítása 
Kétpó, 
Mezőhék 

A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését 
akadályozza a munkalehetőségek hiánya 

Szakmai és gyakorlati tudás megszerzésének 
elősegítése Mesterszállás 

A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését 
akadályozza a munkalehetőségek hiánya, a nem 
megfelő szakmaválasztás, a  szakmai tapasztalat 
hiánya és az iskolai végzettség 

A munkaerőpiac elvárásainak megfelelő 
nemcsak a végzettség és a szakképzettség, 
hanem a különböző személyes kompetenciák, 
szakmai és gyakorlati tudás megszerzésének 
elősegítése. 

Mezőtúr 

Volán, MÁV járatok ritkasága   Volán, MÁV járatok indítása Kétpó 
Prevenciós és szűrő programok nehéz 
elérhetősége   Kihelyezett szűrő vizsgálatok Kétpó 

Külterület infrastruktúrája   Külterület infrastruktúrájának fejlesztése 
Kétpó, 
Mezőhék 

A szegénység mérséklése Adomány programok Mesterszállás 
Nincsenek konkrét adatok a 
mélyszegénységben élők számáról Az önkormányzat nyilvántartásainak bővítése Mezőhék 

Általános tájékozatlanság 
Tájékoztató előadások szervezése jogokról, 
lehetőségekről Mezőhék 

Az önkormányzati döntéshozatalban nem 
biztosított a romák részvétele, mivel a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat feloszlatta magát a 
településen. 

A cigány közösség érdekképviseletét ellátó 
roma civil szervezet létrehozásának, 
működésének támogatása 

Túrkeve 

A mélyszegénység kialakulásának megelőzése, 
hatásának mérséklése. 

Mélyszegényben élők és a romák 
munkavállalási lehetőségeinek segítése, helyi 
foglalkoztatási eszközök alkalmazása, 
közmunkaprogramok kiszélesítése 

Túrkeve 

A hátrányos helyzet generációkon keresztüli 
átöröklődése 

Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások 
bővítése 

Túrkeve, 
Mezőtúr 

Felzárkóztatási, fejlesztési programok 
szervezése. Ösztöndíj alapítása a pályakezdés 
megkönnyítése érdekében. 

Mezőtúr 

Jelentős adathiány a helyzetelemzést segítő 
adattáblák kitöltése során 

Esélyegyenlőségi relevanciájú adatgyűjtési- és 
elemzési terv készítése Mezőtúr 

A helyi közösségi szolidaritás nem eléggé 
széleskörű és fejlett a város lakossága körében 

Az önkéntes munkamegismertetése. 
Elismertetése, elismerése, ösztönzés az ilyen 
jellegű tevékenységre és az abban való részvétel 
feltételeinek megteremtése, tájékoztatás, 
figyelem felhívás. 

Mezőtúr 

Cigány kisebbségi képviselet hiánya 

A cigány lakosság összefogását, 
önszerveződését erősítő programok. A 
közéletbe történő bevonás feltételeinek 
megteremtése. 

Mezőtúr 
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Gyermekek helyzete 
A gyermekek célcsoportjának alábbi problémái kerültek beazonosításra a településeken:  

• meglévő szolgáltatások ismertsége 

• szolgáltatások "akadálymentessége  

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek magas aránya  

• védelembe vétel  

• védőnői ellátás  

• szegregátum  

• HH, fogyatékkal élő szolgáltatásokhoz való hozzáférése  

• pszichológus, logopédus, GYP létszámhiány  

• gyermekorvosi ellátás hiánya  

• bölcsőde hiánya  

• nyári gyermek-felügyelet hiánya  

• szabadidős nyári foglalkozások hiánya 

A beazonosított problémák közül  azonban az egyes települések a következő fejlesztési célokat fogalmazták 
meg: 

Beazonosított problémák   Fejlesztési lehetőségek Település 
Pszichológus, gyógypedagógusa, logopédus 
hiánya Szakember pótlás Kétpó, Mezőhék 

Bölcsőde hiánya Nyári gyermekfelügyelet lehetősége Kétpó 
HHH igénybevétele Tájékoztatás, lehetőségek nyújtása Mesterszállás 
Gyermekek kulturális programokhoz való 
hozzájutása 

Programok szervezése, helyi erőforrások 
felmérése Mesterszállás 

Veszélyeztetett gyermekek száma stagnál Veszélyeztetettség megszüntetése Mesterszállás 
Gyermekorvos hiánya Gyermekorvosi ellátás megszervezése Mezőhék 
Nyári gyermekfelügyelet hiánya Nyári gyermekfelügyelet lehetősége Mezőhék 

Jelentős a településen a hátrányos helyzetű és 
a veszélyeztetet gyermekek, tanulók 
számaránya 

A gyermekek esélyegyenlősége érdekében a 
prevenciós gyermekvédelmi szolgáltatások, 
programok szervezése, bővítése, 
szakemberek képzése 

Túrkeve 

A hátrányos helyzetű családok tagjai körében 
az egészségtudatos attitűd kialakításra, 
megerősítésre szorul (egészséges életmód, 
személyi-, környezeti higiénia nem mindig 
megfelelő). 

A gyermekek esélyegyenlősége elősegítése 
érdekében egészséges életmódra nevelés, 
prevenciós programok biztosítása. 

Túrkeve 

A gyermekeknek egész évben korszerű 
táplálkozásra, egészséges étkezésre van 
szükségük 

Egészséges étkeztetés folyamatos 
figyelemmel kísérése szakember 
bevonásával. 

Túrkeve 

A településen a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók számaránya jelentős, a 
hátrányos helyzetű tanulók száma kiugróan 
magas 

Az integrációs Pedagógiai Program által elért 
gyermekek körét szélesíteni kell Mezőtúr 
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Beazonosított problémák   Fejlesztési lehetőségek Település 
SA szegregált, telepszerű lakókörnyezetben 
élő iskolás gyermekek közül sokan 
lemorzsolódnak, nem tudják befejezni az 
általános iskolát 

A szegregált, telepszerű lakókörnyezetben 
élő iskolás gyermekek segítése az iskola 
elvégzésében, felzárkóztatási programok 
szervezésével, szakemberek bevonásával. 

Mezőtúr 

Gyakori a fiatalkorúak terhessége. A 
fiatalkorúak még felkészületlenek az 
anyaságra, semmit nem tudnak a terhességről, 
saját maguk ellátására is képtelenek. 

Felvilágosító előadások, programok 
szervezése szakemberek bevonásával 

Mezőtúr 

A fiatalok számára nincsenek megfelelő 
szabadidős programok ennek következtében 
különösen veszélyes a csellengés, magára 
hagyottság 

Fontos a fiatalok számára szabadidős 
programokat szervezni, bevonni őket a 
közösségi életbe. 

Mezőtúr 

A fiatalok bűnelkövetővé és áldozattá válása 
egyaránt előfordul. A gyermekbántalmazás és 
a bűnelkövetések gyakori előfordulása 

A gyermekek felkészítésében a helyi 
társadalom - a lakosság és a civil szervezetek 
- nagyobb mértékű bevonására lenne 
szükség. Programok szervezése a 
bűnmegelőzés és gyermekbántalmazás elleni 
harc jegyében. 

Mezőtúr 

A veszélyeztettek és az ellátottak száma 
folyamatosan emelkedik, a halmozott 
problémákkal  küszködő gyermekekről nem 
minden esetben tud a jelző rendszer. 

Komplex adatbázis létrehozása, mely a 
veszélyeztetettség megelőzésében, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetésében az 
érintett szakágazatok által észlelt, regisztrált 
információkat, elvégzett tevékenységeket egy 
közös, adatvédett információs rendszerben 
integrálja, biztosítva ezáltal, hogy a 
problémák megoldásában résztvevő 
intézmények, szervezetek egy adott védendő, 
fejlesztendő gyermekről egészében átlássák a 
felderített problémák és beavatkozások 
összességét 

Mezőtúr 

A nők helyzete 
A nők célcsoportjának alábbi problémái kerültek beazonosításra a településeken:  

•  hátrányos foglalkoztatási helyzet  

• képzést segítő programokban való részvétel hiánya  

• gyedről, gyesről visszatérés támogatása  

• erőszak, családon belüli erőszak ismertsége  

• krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások  

• önszerveződő csoportok  

• munkaerőpiaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások hiánya 

A beazonosított problémák közül  azonban az egyes települések a következő fejlesztési célokat fogalmazták 
meg: 

Beazonosított problémák   Fejlesztési lehetőségek Település 
Nők szakképzettség nélkül Szakképzés nőknek Kétpó 
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Beazonosított problémák   Fejlesztési lehetőségek Település 

Kisgyermekes nők helyzetének javítása 
Intézményes gyermek elhelyezés 
lehetőségének vizsgálata Mesterszállás 

Krízis állapotok vizsgálata - Adathiány: Kevés 
a konkrét információ, további 
információgyűjtés szükséges 

Adatbázis létrehozása Mesterszállás 

Önszerveződő csoportok hiánya Aktorok felkutatása, szükségletfelmérés Mesterszállás 
Nők átképzési lehetőségei a munkaerő-piaci 
igényeinek megfelelően 

Képzési lehetőségek eljuttatása 
Mesterszállásra Mesterszállás 

Kevés adat áll rendelkezésre a nők 
helyzetéről, foglalkoztatásáról, stb. a 
településen 

Adatgyűjtés, adatfeldolgozás az idősek 
szociális helyzetéről, egészségi állapotáról 

Mezőhék 

Védőnővel kapcsolatos hiányosságok Elhivatottabb védőnő alkalmazása Mezőhék 
Tájékozatlanság a kisgyermekes nők körében Tájékoztató előadások szervezése Mezőhék 

Kisgyermekes, gyermeküket egyedül nevelő 
anyák tartós munkanélküliségi arányának 
csökkentése. 

Kisgyermeküket nevelő nők foglalkoztatását 
segítő és tehermentesítő szolgáltatások 
fejlesztése, képzési programok körének 
bővítése. 

Túrkeve 

A Gyes-ről való visszatérés a munkaerőpiacra 
jövedelemhez juttatja a családokat Bölcsődei férőhelyek számának növelése Túrkeve 

Gyermekét egyedül nevelő, vagy több 
gyermeket nevelő nők családja esetében a 
szegénység kockázata magas 

A nők esélyegyenlőségéhez kapcsolódóan a 
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások - és a 
célzott támogatások körének megismertetése 

Túrkeve 

A nők esetében a gyes, gyás után a munkaerő 
piacra visszajutást a szaktudás elavulása 
akadályozza. 

Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a 
munkaerőpiactól hosszabb időre távolmaradó 
nők által kedvezményesen igénybe vehető 
korszerű ismeretek megszerzését célzó 
speciális képzési programok körét. 

Mezőtúr 

Adathiány: Kevés a konkrét információ, 
további információgyűjtés szükséges 

Civil szervezetek bevonásával információ és 
adatgyűjtés a nőket helyi szinten fokozottan 
érintő társadalmi problémákról és a 
felszámolásukra irányuló 
kezdeményezésekről. 

Mezőtúr 

A nők gyakran válnak a családon belüli 
erőszak áldozatává. 

Helyi kezdeményezéssel, felvilágosító 
munkával, média bevonásával fel kell hívni a 
figyelmet a családon belüli erőszak … 

Mezőtúr 

Nem áll rendelkezés elegendő bölcsődei 
férőhely, emiatt a munkaerő piacra való 
visszatérés nehézségekben ütközik. 

Bölcsődei férőhelyek bővítése. Családi 
napközik létrehozásának elősegítése. 

Mezőtúr 

Részmunkaidős foglalkoztatás, atipikus 
foglalkoztatási lehetőségek hiánya. 

Támogatásokkal, pályázatokkal ösztönözni 
kell a munkáltatókat arra, hogy a női 
munkavállalók részére a gyermekek ellátása, 
illetve az idős hozzátartozók ápolása miatt 
részmunkaidős, illetve egyéb atipikus 
foglalkoztatási formákat alkalmazzanak. 
Ebben az önkormányzat és intézményei 
példát mutathatnának. 

Mezőtúr 
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Az idősek helyzete 
Az idősek célcsoportjának alábbi problémái kerültek beazonosításra a településeken:  

• idősek foglalkoztatása nem megoldott  

• idősek foglalkoztatását támogató programok nincsenek 

• szakorvosi ellátás nehezen elérhető 

•  informatikai oktatás hiánya  

• idősek nappali ellátásának hiánya  

• szociális szolgáltatásokhoz történő hozzáférés problémás  

• időskorú népesség aránya  

• működik-e nyugdíjasklub  

• hiányos szociális szolgáltatások  

• helyi adathiányok az idősekre vonatkozóan 

A beazonosított problémák közül  azonban az egyes települések a következő fejlesztési célokat fogalmazták 
meg: 

Beazonosított problémák   Fejlesztési lehetőségek Település 

Szakellátás hiánya, nehéz megközelíthetősége Szakellátás könnyebb megközelíthetősége Kétpó, Mezőhék 

Idősek nappali ellátásának hiánya Idősek nappali ellátása Kétpó, Mezőhék 

Időseknek nyújtott programok száma kevés Lehetőségek kiaknázása, szervezés, pályázat Mesterszállás 

Egészségi állapot romlás, szűrések nehezen 
való elérése, szakorvos hiánya a településen 

Szűrővizsgálatok könnyebb elérhetőségének 
szervezése, településre hozása, 
egészségmegőrzés, életmódváltás szervezése 

Mesterszállás 

Az idősebb, de még aktív korú 
nyugdíjkorhatárhoz közelálló korosztály 
munkaerő-piaci esélyei rosszak 

Foglalkoztatás- védett munkák Mesterszállás 

Kevés adat az idősek jövedelmi viszonyairól 
és egészségi állapotáról 

Adatgyűjtés, adatfeldolgozás az idősek 
szociális helyzetéről, egészségi állapotáról 

Mezőhék 

Magas a betegséggel küzdő, elszigetelten, 
egyedül élők aránya 

Az idősek esélyegyenlőségét javító aktivitást 
segítő programok 

Túrkeve 

Az idősek gyakrabban válhatnak áldozattá. 

Idősek esélyegyenlőségét az áldozattá válás 
megelőzését, az otthon védelmét szolgáló 
intézkedések, középiskolai önkéntes munka 
szervezése az egyedül élők segítésére. 

Túrkeve 

Az idősebb emberek munkahely-keresési 
esélyei csökkenek 

Munkalehetőségek keresése sikeresebb a 
digitális írástudás, internethasználat 
megtanításával, segítségnyújtás önéletrajzok, 
pályázatok készítésében 

Túrkeve 
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Beazonosított problémák   Fejlesztési lehetőségek Település 
Az idősebb, de még aktív korú 
nyugdíjkorhatárhoz közelálló korosztály 
munkaerő-piaci esélyei rosszak. Ennek okai 
között elsősorban az elavult szakmák, az 
átképzés hiánya. A munkáltatók sem 
iskoláznak már be idősebb munkavállalót. 

Pályázati lehetőségek felkutatásával és 
kiaknázásával képzéseken való részvétel 
biztosítása. 

Mezőtúr 

Az idősek jövedelmi helyzete nem megfelelő 
a békés öregkor finanszírozására, a munkaerő 
piacon hátrányos megkülönböztetésben 
szenvednek. Szükséges a jövedelem 
kiegészítő foglalkoztatási lehetőségek 
biztosítása. 

Civil szervezetek munkahelyteremtő 
képességének fokozása - pályázati 
tevékenységük generálása, támogatása. 

Mezőtúr 

A morbiditási statisztikák rangsorában - a 
daganatok, keringési zavarok, szív és 
érrendszeri megbetegedések, ízületi 
problémák - mellett pszichés problémák a 
leggyakrabban előforduló betegségek. 

Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások 
bővítése. Szűrővizsgálatok biztosítása. 
Prevenciós szemlélet erősítése, az 
egészségtudatos magatartás fejlesztése. 

Mezőtúr 

Gyakran válnak áldozattá. Idősek személyes környezetének otthonának 
védelmét szolgáló intézkedések bővítése. 

Mezőtúr 

Magas az egyedül élők aránya. 
Az aktivitást és a függetlenséget megőrző 
programok, szolgáltatások szervezése.  
Képzések igény szerinti bővítése. 

Mezőtúr 

A fogyatékkal élők helyzete 
A fogyatékkal élők célcsoportjának alábbi problémái kerültek beazonosításra a településeken:  

• Foglalkoztatottság megoldatlansága 

• Akadálymentesítés  

• Információs-kommunikációs akadálymentesítés 

• Civil szféra aktivitása 

• Nappali ellátást nyújtó intézmény hiánya 

• Önkormányzati támogatások  

A beazonosított problémák közül azonban az egyes települések a következő fejlesztési célokat fogalmazták 
meg: 

Beazonosított problémák   Fejlesztési lehetőségek Település 
Érdekképviselet hiánya érdekképviselet megléte Kétpó 
Akadálymentesítés részben megoldott teljes körű akadálymentesítés Kétpó 
Közintézmények előtti utak, járdák, közterek 
alkalmassá tétele a fogyatékkal élők számára 

Közterek, járdák, utak akadálymentesítése Mesterszállás 

Közintézményeken belüli tájékoztatás 
biztosítása valamennyi fogyatékkal élő 
személyek számára 

Minden közintézményben a kommunikációs 
akadálymentesítés megvalósítása 

Mesterszállás 

Kevés az adat a fogyatékos emberek 
foglalkoztatottságáról, szociális helyzetéről 

adatgyűjtés, adatfeldolgozás a településen 
fogyatékkal élők helyzetéről 

Mezőhék 

Járdák, utak állapota nem mindenütt teszi 
lehetővé az akadálymentes közlekedést 

Járdák, utak fokozott karbantartása, 
rekonstrukciója 

Mezőhék 
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Beazonosított problémák   Fejlesztési lehetőségek Település 

A középületek, közterületek 
akadálymentességének nem teljes volta 

A teljes akadály mentesítettség 
megvalósítása a középületekben és a 
közterületeken. 

Mezőhék 

A közszolgáltatásokat nyújtó épületek 
akadálymentesítése nem 100 %-os, a 
közszolgáltatások információs és 
kommunikációs akadálymentesítése nem 
teljes. 

Folyamatos, ütemezett akadálymentesítés 
megvalósítása 

Túrkeve 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, 
a szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen 
korlátozott emberek kevésbé tudják igénybe 
venni 

Meg kell szervezni az a fogyatékkal élők 
egészségügyi programokra való eljutását. Túrkeve 

A fogyatékkal élők feltételezhetően jelentősen 
alulreprezentáltak a munkavállalók körében. 

Fogyatékos személyek foglalkoztatását és 
életminőségét javító ellátások biztosítása. 

Túrkeve 

A településen fogyatékossággal élők 
létszámára, a fogyatékosság formájára és 
mértékére pontos adat nem áll rendelkezésre. 
Szükséges a naprakész nyilvántartásuk, a 
szolgáltatásokkal szembeni igényeik 
feltérképezése és megvalósításukra komplex 
program kidolgozása. 

A célcsoportot támogató civil szervezetekkel 
együttműködésben a Berettyó-Körös 
Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató 
Központ pontos felmérést készít a célcsoport 
demográfiai mutatóiról, lakhatási 
körülményeiről, megélhetési problémáiról. 
Felmérést készít az általuk igénylendő 
szolgáltatásokról. 

Mezőtúr 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sport 
programokhoz való hozzáférés lehetőségei, az 
akadálymentes környezet aránya nem %-os. 

Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és 
kommunikációs akadályok megszüntetése, a 
lakókörnyezet akadálymentesítését szolgáló 
program. 

Mezőtúr 

Az önkormányzati felelősségi körbe tartozó 
közszolgáltatások információs és 
kommunikációs akadálymentesítés nem teljes 
körű. 

Fel kell mérni, hogy  az érintett 
közszolgáltatások megfelelnek-e az infó-
kommunikációs és kommunikációs 
akadálymentesség követelményeinek. 

Mezőtúr 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, 
a szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen 
korlátozott emberek kevésbé veszik igénybe. 
Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra 
történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén. 

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél 
nagyobb számban vegyenek részt az 
egészségügyi szűrővizsgálatokon. 

Mezőtúr 
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VI.D. HEP-ek felülvizsgálatához készült értékelési javaslat 

A fejezetben a felülvizsgálatot előíró jogszabályi változások és a járás önkormányzatainak 20111-2013 
között elkészült helyi esélyegyenlőségi programjainak megállapításai alapján készült értékelés található. Az 
értékelés három kategóriát tartalmaz, melyeket a HEP-ek felülvizsgálata során alkalmazni célszerű. A 
kategóriák színkódokkal lettek jelölve: 
 

Intézkedés megfelelő és/vagy módosítást nem igényel 

Intézkedés felülvizsgálandó és/vagy módosítandó 

Adathiány miatt jelenleg nem értékelhető 

 
Minden egyes HEP esetében az eltelt időszakra vonatkozó statisztikai adatok kiegészítésére van szükség! 
Mindezek alapján a településekre bontott értékelés a következő:  
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Idősek           
idősek foglalkoztatása nem megoldott           
idősek foglalkoztatását támogató programok 
nincsenek           

szakorvosi ellátás nehezen elérhető           
informatikai oktatás hiánya           
idősek nappali ellátásának hiánya            
szociális szolgáltatásokhoz történő hozzáférés 
problémás           

időskorú népesség aránya           
működik-e nyugdíjasklub?           
hiányos szociális szolgáltatások           

helyi adathiányok az idősekre vonatkozóan           

Fogyatékkal élők           
Számuk           
Hátrányos megkülönböztetés           
Foglalkoztatottság           
Lakhatási helyzet           
Egészségügyi helyzet           

Megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban részesülők száma           

Egészségkárosodott személyek ellátásaiban 
részesülők száma           

Akadálymentesítés           
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Információs-kommunikációs 
akadálymentesítés           

Civil szféra           
Nappali ellátást nyújtó intézmény           
Önkormányzati támogatások           
Gyermekek           
meglévő szolgáltatások ismertsége           
szolgáltatások "akadálymentessége"           

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesültek magas aránya           

védelembe vétel           
védőnői ellátás           
szegregátum           
HH, fogyatékkal élő szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése           

pszichológus, logopédus, GYP létszámhiány           

gyermekorvosi ellátás hiánya           
bölcsőde hiánya           
nyári gyermek-felügyelet hiánya           
szabadidős nyári foglalkozások hiánya           

Mélyszegénységben élők és romák           

Romák aránya a településen           
Szegregátum           
Etnikai szegregátum           
Hátrányos megkülönböztetés           
Pozitív diszkrimináció           
Hátrányos helyzetűek száma           
Álláskeresők száma           
Munkavállaló korú népesség           
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 
aránya           

Szakképzetlen álláskeresők száma           
Közfoglalkoztatottság           

Munkahelyteremtő beruházás támogatások 
(pályázatok, továbbképzések, foglalkoztatási 
programok) 

          

Mélyszegénységben élők és romák 
foglalkoztatása           

Segélyben részesülők száma           
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Bérlakások           
Szociális bérlakásállomány           
Lakásfenntartási támogatás           
Adósságcsökkentési támogatás           
Külterületi lakosok életszínvonala, szociális 
helyzete           

Egészségügyi ellátás           
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 
száma           

Ápolási díjban részesülők száma           
Szűrővizsgálatok           
Sportprogramok           
Személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatások           

Közösségi élet, adományozások           
Nők           
hátrányos foglalkoztatási helyzet           
képzést segítő programokban való részvétel 
hiánya           

gyedről, gyesről visszatérés támogatása           

erőszak, családon belüli erőszak ismertsége           

krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások           

önszerveződő csoportok           

munkaerő-piaci és családi feladatok 
összeegyeztetését segítő szolgáltatások hiánya           

adathiány           

 

 

 

 

 

 

 

i Berettyó-Körös Többcélú Társulás, Nagykun Hagyományőrző Társulás 

 
 143 

                                                           



ii Bölcsőde, Óvoda, Általános iskola, Középiskola, Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, Szociális szolgáltató központ, Idősek Otthonaházi orvos, 
védőnő, egészségügyi intézmények, Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár, Városi Sportcsarnok 
iii Mezőtúr: Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelt Közhasznú Nonprofit Kft., Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft, Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Kft., Alföld Thermál Hotel Mezőtúr Szolgáltató Kft., Mezőtúri Ipari Park Kft., Mezőtúri 
Városfejlesztési Kft. 
Túrkeve: Túrkevei Szociális Szövetkezet, Gyógyfürdő 
iv A Református Egyházközség 
v Mezőtúr: 
Benkő Gyula Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület, Mezőtúr és Körzete Diáksport Bizottság Sportegyesület, Wing Chun Kung 
Fu Harcművészeti Sportegyesület, Túri Olvasókör Egyesület, Mezőtúr Sportiskola Sport Egyesület,  Ifjúsági Lakó területi SportegyesületBodoki 
Fodor  Helytörténeti Egyesület, Mongol Agrár Népdalkör, IMPRO Fotóklub, Újvárosi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub, Ászok Judo Klub, Csillag 
ösvény hagyomány őrző Egyesület, Túri Lovas Klub Sportegyesület, Kóborka Túri Állatvédők Egyesülete,  Nagycsaládosok Egyesülete 
Túrkeve 
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Vakok és Gyengén-látók Egyesülete, Nyugdíjas Klub, Sakk Klub, Madarász Károly Népdalkör, Vadvirág 
Népdalkör, Nótaklub, Népi Díszítőművészeti Szakkör, Foltra Folt Kör, Túrkevei Női Kar Egyesület, Túrkeve Foglalkoztatásáért Alapítvány , 
Széchenyi Úti Óvodáért Alapítvány,a Petőfi Diákegyesület,a Petőfi Diáksport Egyesület, a Ványai Diáksport Egyesület,a Palánta Kulturális és 
Sportegyesület, a”Kincskereső” Gyermek és Ifjúsági Egyesület,a Dr. Nánási Lajos Továbbtanulási Alapítvány, a Keviföld Alapítvány, a Túrkevéért 
Alapítvány., Mentő- és Tűzoltó Egyesület , az „ Együtt Könnyebb” Daganatos betegek Klubja,a „Kevi Szív’ Egyesület a Vöröskereszt Túrkevei 
csoportja, Nimfea Természetvédő Egyesület 

viMezőtúri Városi Polgárőr Egyesület, Túrkevei Polgárőr Egyesület 
vii: Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft 
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