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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése szerint, a települési önkormányzat ötévente 

5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése 

értelmében két évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. 

 

Polgár Város Önkormányzatának 2018-2023. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának felülvizsgálata 2020. évben megtörtént, melyet a Képviselő-testület a 36/2020. 

(VI.25.) sz. határozatával elfogadott. 

 

Polgár Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a TOP-4.3.1-16 azonosító számú 

„Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra, a pályázat beadási határideje 2020. 

szeptember 28. A benyújtott programnak összhangban kell lennie a város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjával is. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a KSH által kiadott, 2011-es népszámlálási adatokon 

alapuló szegregációs térképpel és ahhoz kapcsolódó adatsorral szükséges kiegészíteni, ahhoz, 

hogy a HEP illeszkedés fennálljon a támogatási kérelem benyújtásakor.  

 

A HEP Telepek, szegregátumok helyzete című 3.5 pontjában a meglévő szöveg helyébe az 

alábbi szöveg lép: 

 

A „szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület: olyan egybefüggő terület, amelyen az 

alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi 

státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges; 

szegregációval veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy 

vagy több településrésznek is”.  

A Városfejlesztési Kézikönyv előírásainak megfelelően a szegregáció fogalma alatt az alacsony 

társadalmi státuszú családok koncentrált együttélése értendő.  

A szegregátumok lehatárolása az ún. szegregációs mutató alapján történik: azon területek 

tekinthetők szegregátumnak, ahol a népszámlálási adatok alapján a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja a 30%‐ot. 

 

 

 



1. szegregátumot határoló utcák: Géza fejedelem utca, Ady Endre utca, Nagyváradi utca 

 

 
 

 

A közlekedés jól megoldott, intézményekkel, infrastruktúrával jól ellátott. A roma 

kisebbség néhány utcában magas arányban van jelen ugyan, sokan közülük 

rendelkeznek munkajövedelemmel, és alapfokúnál magasabb végzettséggel is.  

Az itt lakók életmódja legnagyobb többségében megfelel a hagyományos kisebbségi 

életformának.  

A városrészek mégsem váltak szerves részévé vált a városnak, elsősorban a nem lakott 

eladó házakat széthordják.  

A porták néhány kivételtől eltekintve rendezettek, néhány épület a leginkább csak a 

színezésével tér el a településképben megszokottól.  

Az itt lakók a városban, illetve Tiszaújvárosban dolgoznak, a város intézményeit, 

infrastruktúráját, szolgáltatásait igénybe veszik mindennapi életük során, ami pozitív 

változást jelent a helyi társadalomra. 

 



2. szegregátumot határoló utcák: Dante utca, Arany János utca, Veres Péter utca, 

Hajnal utca

 
 

 

 

Problémaként jelentkezik az alacsony iskolai végzettség és a munkanélküliség, valamint 

a munkakeresés feladásából adódó inaktivitás.  

A rossz foglalkoztathatóság a megélhetést biztosító rendszeres munkajövedelem hiányát 

okozza, így az érintettek kiszolgáltatott helyzetben, rossz anyagi körülmények között 

élnek.  

A jövedelemhiány több problémát is okozhat (depresszió, önpusztító magatartásformák, 

agresszió, bűnözés), közülük talán legkomolyabb a gyerekszegénység és ezáltal a 

szegénység újratermelődése. 

A rendszerváltás utáni évtized társadalmi változásainak negatív hatásai az oktatási 

intézmények nevelő munkáját is meghatározzák, jelentősen befolyásolják. Vitathatatlan 

tény a leszakadó, hátrányos körülmények között élő társadalmi rétegekhez tartozó 

tanulók számának növekedése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. szegregátumot határoló utcák: Dankó Pista utca, Hajnal utca, Bem utca, Hajdú utca 

 

 
 

A szegregált és szegregálódó városrészben nagy arányban élnek iskoláskorú és 

fiatalabb gyerekek, akik fejlődéséhez elengedhetetlen anyagi feltételek a legtöbb 

családban nem állnak rendelkezésre.  

Ezért a kiskorúak esetében komoly lépéseket kell tenni az egészséges fizikai fejlődéshez 

szükséges alapvető feltételek (élelmiszer, fűtés, egészségügyi ellátás és gyógyszerek) 

biztosítása érdekében.  

A rossz szociokulturális háttér a későbbiekben komoly lemaradást és szocializációs 

problémákat okozhat a gyerekek közoktatási rendszerbe való beilleszkedése során, 

alapvetően befolyásolhatja későbbi teljesítményüket, ezért elengedhetetlen a 

szociokulturális hátrányok leküzdésére irányuló korai fejlesztés és a jó minőségű, a 

gyerekek problémáit kompenzálni tudó óvodai és általános iskolai ellátás biztosítása.  

A közoktatás rendszerében nyújtott jó teljesítmény alapvetően meghatározza a későbbi 

magasabb oktatási szintekbe való bejutást, ezáltal a várható munkaerő‐piaci státuszt és 

az elérhető jövedelmet. A szegénység újratermelődésének megakadályozásához tehát  

egyrészt az oktatáson keresztül vezet az út, márészt a közerkölcsök általános 

színvonalának emelésére szolgáló komlpex programokon keresztül. 

A városban élő roma lakosságnak a családi életre vonatkozó szokásaikon túl nincsenek 

néphagyományaik, nem beszélik a cigány nyelvet. Érdekeiket a rendszerváltozás óta a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat segíti.  

Társadalmi életükre a lassú asszimilálódás jellemző. A roma szülők egyáltalán nem 

akarják külön, homogén osztályba járatni gyermeküket. A szegregáció minden formáját 

elutasítják.  

A roma gyermekek iskolai kudarcainak egyik oka kulturális természetű. Alacsony 

tanulási motivációjuk a 7. 8. osztály elérésekor az iskolától való elforduláshoz és 

kilépéshez vezet. Ez az életszakasz az amikor a roma családok a gyermekeiket már „kis 

felnőttekként” kezelik, amihez képest az iskola infantilizáló hatást gyakorol. 

 

A szegregációs térképeket és ahhoz kapcsolódó adatsorokat a HEP 1. sz. melléklete 

tartalmazza.  



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a település 2018-2023. időszakra vonatkozó 

Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát megtárgyalni, véleményével kiegészíteni és a 

határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Polgár, 2020. szeptember 2. 

 Tisztelettel: 

 Tóth József 

 polgármester 
 

 

 
 

 

Határozati javaslat 

…./2020 (IX.10.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár Város 

Önkormányzatának 2018-2023. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatára” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program előterjesztésben, illetve annak 

mellékletében szereplő adatokkal való módosítását elfogadja. 

   

2./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott 

Helyi Esélyegyenlőségi Program publikálását tegye meg. 

 

Határidő: 2020. szeptember 14. 

Felelős: polgármester, jegyző 

   

 


