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I. BEVEZETÉS 
Az esélyegyenlőség a társadalom számára fontos érték. Segíti elérni azt a célt, hogy 
megkülönböztetés nélkül mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó 
minőségű szolgáltatások elérésére, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 
fogyatékkal élő, milyen a származása vagy anyagi helyzete, illetve életkora. Az egyenlő 
bánásmód elvének betartása, a társadalmi egyenlőtlenség csökkentése társadalmunk és az 
Európai Unió elvárásai alapján elsősorban a települések feladata. Az Országgyűlés elismerte 
minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, hogy hatékony 
jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, valamint 
kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat.  
Az esélyegyenlőség alapját a Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) 
XV. cikkének (2) bekezdése adja, mely szerint Magyarország az alapvető jogokat 
mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, 
nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, 
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. Az Alaptörvény 
XV. cikkének (4) bekezdése alapján Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön 
intézkedésekkel segíti. 
Tekintettel a Magyar Köztársaság Alkotmányának idevonatkozó rendelkezéseire, valamint a 
Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire, és az európai közösségi jog vívmányaira, az 
Országgyűlés megalkotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvényt (továbbiakban Esélytv.). Az Esélytv. szerint az 
esélyegyenlőségi program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos 
megkülönböztetést, és elősegítse az egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, 
mely a Kormány, az önkormányzatok és ezek intézményei, civil szervezetek és 
magánszemélyek feladata. 
Az Esélytv. 63. § (4) bekezdése értelmében: az ötven főnél több személyt foglalkoztató 
költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek 
esélyegyenlőségi tervet elfogadni. 
Az Esélytv. 63/A. § (1) bekezdése értelmében „a helyi önkormányzat, valamint a többcélú 
kistérségi társulás – a külön jogszabályban meghatározott szempontok figyelembevételével – 
öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.” 
Az Esélytv. 63/A. § (4) bekezdése értelmében a helyi esélyegyenlőségi program időarányos 
megvalósulását, illetve a helyzetelemzés esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, 
az áttekintést követően szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell 
vizsgálni. 
A helyi önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve 
a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi 
döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban – 2011. december 31. napját 
követően meghirdetett pályázatok esetében – csak akkor részesülhet, ha az Esélytv. 
rendelkezéseinek megfelelően hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.  
A helyi esélyegyenlőségi program elemzi a településen a hátrányos helyzetű csoportok 
helyzetének alakulását, meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, a 
célok eléréséhez szükséges feladatokat és forrásokat, és a végrehajtáshoz szükséges 
határidőket. 
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II. E SÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM SZABÁLYOZÁSI HÁTTERE ÉS ALAPELVEI 
1.1./ Az Esélyegyenlőségi Program tartalmi részei: 
Az Esélytv. 63/A. § (2) értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést 
kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, 
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozni a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program 
és a helyi önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 
közoktatási esélyegyenlőségi terv összhangjáról. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani: 

a) az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,  
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal 

szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges 
intézkedésekre,  

c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,  

d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 
hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.  

1.2./ Az Esélyegyenlőségi Programhoz kapcsolódó önkormányzati dokumentumok: 
� Humán erőforrás Fejlesztési Stratégia 2001.1 
� Ifjúsági Koncepció2 
� Közbiztonsági koncepció, intézkedési terv3 
� Lakáskoncepció felülvizsgálata4 
� Oktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv 2007-2012.5 
� Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési terve 2007-2013.6 
� Szociális térkép 
� Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2010-2015.7 
� Ifjúsági Cselekvési program8 
� Integrált Városfejlesztési Stratégia9 
� Sport koncepció10 
� Egészségfejlesztési Terv 11 

                                                 
1 Elfogadta: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 

119/2001. (III. 29.) sz. határozatával 
2 Elfogadta: Közgyűlés a 23/A/B/2000. (I. 27.) sz. határozatával 
3 Elfogadta: Közgyűlés a 394/2005. (XI. 17.) sz. határozatával 
4 Elfogadta: Közgyűlés a 341/2003. (XI. 20.) sz. határozatával 
5 Elfogadta: Közgyűlés a 114/2007. (IV. 26.) sz. határozatával, annak felülvizsgálatát a 145/2011. (III.31.) sz. 

határozatával 
6 Elfogadta: Közgyűlés a 439/2007. (XI. 29.) sz. határozatával 
7 Elfogadta: Közgyűlés a 255/2010. (IV.29.) sz. határozatával 
8 Elfogadta: Közgyűlés a 11/2001. (I. 18.) sz. határozatával 
9 Elfogadta: Közgyűlés a 136/2008. (III. 20.) sz. határozatával, annak módosítását a 859/2009. (XII. 3.) sz. 

határozatával 
10 Elfogadta: Közgyűlés a 87/2009. (III. 26.) sz. határozatával, annak felülvizsgálatait, a 839/2009. (XII.03.) sz., 

valamint a 183/2011. (IV. 20.) sz. határozatával 
11 Elfogadta: Közgyűlés a 15/2011. (I.27.) sz. határozatával 
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1.3./ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapelvei az 
esélyegyenlőség biztosítása érdekében: 

� A Közgyűlés és szervei döntésein keresztül kifejezi elkötelezettségét az esélyegyenlőség 
területén annak érdekében, hogy a város valamennyi polgára a törvényben rögzített 
jogaival élni tudjon.  
� Elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítása iránt. Minden polgár számára lehetővé kívánja 

tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhasson, tanulhasson és élhessen a településen. 
A lehetőségeihez mérten megtesz mindent annak érdekében, hogy megakadályozza bárki 
áldozattá válását. 
� A város polgárai – nemre, vallásra, nemzeti, etnikai hovatartozásra, politikai vagy más 

véleményre, korra, a cselekvőképesség hiányára vagy korlátozottságára, fogyatékosságára 
tekintet nélkül – jogosultak igénybe venni valamennyi szolgáltatást és ellátást. 
� Elutasít mindennemű hátrányos megkülönböztetést és előítéletet. Az Önkormányzat és 

intézményei a megkülönböztetés elleni küzdelemben vezető szerepet vállalnak és ahol csak 
lehetséges, segítenek leküzdeni a diszkriminatív akadályokat. 
� Elsődleges feladata a védelem, amely az egyén, a család, a köz és a helyi társadalom 

védelmét jelenti. Az önkormányzat a helyi társadalom zavartalan együttélését, működését 
szolgálja. 
� A város valamennyi polgárának joga van az emberhez méltó életre. A szociális biztonság 

megteremtésére kell törekedni annak érdekében, hogy senki ne szenvedjen szükséget, 
illetve a szükséget szenvedők ne maradjanak ellátás nélkül.  
� Törekedni kell a relatív biztonság érvényre juttatására, vagyis arra, hogy bármely 

társadalmi „kockázat” bekövetkeztekor, szociális szükséghelyzetben az egyén, a család 
életszínvonala lehetőség szerint ne süllyedjen túlságosan nagyot. 
� Erősíteni kell a szociálpolitikai beavatkozások preventív jellegét annak érdekében, hogy 

megelőzzük, és megakadályozzuk a negatív következményekkel járó helyzetek 
kialakulását. 
� Minden segítséget meg kell adni, hogy a rászoruló minél tovább saját lakásában, 

környezetében élhessen. Biztosítani szükséges az állandóságot, és az érzelmi biztonságot. 
� Differenciáltan kell nyújtani 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 az a számára 
a legmegfelelőbb. Fontos elv, hogy az ellátás minden esetben egyénre szabott legyen. 
� Koordináló, szervező, együttműködő szerepet kíván betölteni a nem állami, egyházi és 

civil szervezetekkel. Ösztönözi a hátrányos helyzetű csoportokat és egyéneket, hogy 
vegyenek részt a közösség életében. 
� A jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatok ellátásán túl 

Székesfehérvár város a társszervekkel, civil szerveződéseivel, egyházakkal, 
önszerveződéseivel, társulásaival, egyesületeivel és alapítványaival együttműködve 
közösen törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden 
területén.  

A fentiek alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi 
polgára számára biztosítani szükséges az esélyegyenlőséget az élet valamennyi területén 
függetlenül a nemi, faji, vallási hovatartozására, az életkorára, a szexuális 
irányultságára és fogyatékosságára.  
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Törekedni kell arra, hogy a közszolgáltatások egyenlő feltételekkel legyenek elérhetők a 
lakosság számára. A fizikai hozzáférés megkönnyítése érdekében az épületeket a költségvetés 
biztosította keretek között akadálymentesíteni szükséges. Törekedni kell, hogy az új épületek 
megfeleljenek az akadálymentesítési előírásoknak, valamint az akadálymentesített 
kommunikációs rendszereket használhassák a szolgáltatásokat igénybe vevők. Ezen cél 
elérése érdekében az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat részeként 2004. május 27. napjától 
működik Székesfehérváron az önkormányzat fenntartásában az Esélyek Háza – 
Székesfehérvár Fejér Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda (továbbiakban: 
Esélyek Háza), melynek feladata: 
• A diszkriminációt elszenvedett vagy az azzal fenyegetett társadalmi rétegek (nők, 

fogyatékkal élők, romák, gyermekek, idősek, hátrányos helyzetű térségeken élők) 
közvetlen és közvetett támogatása, társadalmi integrációjának elősegítése, 

• Közvélemény formálása a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a 
társadalmi szolidaritás erősítése érdekében, 

• Partnerség-építés, és a hálózatfejlesztési, koordinációs feladatok ellátása az 
esélyegyenlőség területén tevékenykedő civil szervezetek, valamint az önkormányzatok és 
munkáltatók közötti programokon, rendezvényeken, pályázatok benyújtásakor, 
információáramlásban, egyéb együttműködési területen. 

• A módszertani munka, az esélyegyenlőség kommunikálása társadalmi és szakmai szinten, a 
hálózatépítés, a koordináció és a folyamatos kapcsolattartás, 

• Szakmai műhelyek, képzések, konferenciák, tréningek szervezése, 
• Szociális információs szolgálat működtetése. 

Az Esélyek Háza szervezésében évente megrendezésre kerül a Fejér Megyei 
Esélyegyenlőségi Hónap, melynek keretében különböző helyszíneken programokkal, 
foglalkozásokkal várják az érdeklődőket. 
1.4./ Az esélyegyenlőség programhoz felhasznált irodalom: 

A helyzetelemzéshez felhasznált adatok, információk gyűjtése többféle módszerrel történt. 
Előzetesen a vonatkozó jogszabályokban, törvényi rendelkezésekben foglaltak 
figyelembevétele történt meg, majd Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
rendeletei, határozatai, elkészült koncepciói, valamint dokumentumai. Ezen túl felhasználásra 
kerültek a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH), Országos Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság (továbbiakban: ONYF), Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja - 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (továbbiakban: NFSZ), a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal (továbbiakban: NRSZH), valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala nyilvántartásainak adatai. Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójában 2010-2015., valamint a 
Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési tervében 2007-2013. rögzített 
intézkedések ismételten nem kerülnek e programban kifejtésre. 
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III. S ZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTALÁNOS TÁRSADALMI 
HELYZETKÉPE 

1.1./ Székesfehérvár földrajzi elhelyezkedése: 

Székesfehérvár Magyarország és Közép-Kelet Európa egyik legrégibb, leggazdagabb 
történelmi múltú városa, a középkorban a magyar királyok koronázó és temetkezési helye. 
Fejér megye székhelye, kulturális és gazdasági központja. Székesfehérvár közigazgatási 
területe 171 négyzetkilométer. Nagyszerű földrajzi elhelyezkedéséből adódóan – hiszen a 
Rómából a Baltikumba vezető kereskedelmi út, másrészt pedig Európából a Szentföldre 
vezető bevonulási útvonal mentén található – a város fejlődni tudott. A XII. század elején a 
Johannita rend települt itt le, amely ispotályt és iskolát működtetett. 

Flamand és vallon mintára itt alakult ki az önkormányzatiságnak az a rendszere, amely 
évszázadokon keresztül érvényesült Magyarországon. Székesfehérvár a Dunántúl második 
legnagyobb kiterjedésű települése. Itt él a megye lakosságának közel 40 százaléka. A 
megyeszékhely egyben püspöki székhely is. A Nemzeti Emlékhely mellett a középkori 
alapokra épült barokk város Budapest és a Balaton között félúton fekszik, a Móri-árok déli 
végénél, a Velencei-tótól 10 km-re. Budapest felől a 7-es főúton, illetve az M7-es autópályán 
érhető el. Vasúton Budapest felől a nagykanizsai vonalon közelíthető meg. A városból 
kiinduló közutak 12 irányba vezetnek.  

Az 1990-es évek elején jelentkező gazdasági átalakulás nem kerülte el Székesfehérvárt sem. A 
bekövetkezett rendszerváltás átstrukturálta a gazdaságot, megváltozott, átalakult a lakosság 
foglalkoztatása, az üzemek, vállalatok bezárása következtében megjelent a munkanélküliség. 
Székesfehérvár ma újra jelentős ipari és kereskedelmi központ. A város az ország egyik 
legdinamikusabban fejlődő települése, ahol az utóbbi tíz évben mintegy kétmilliárd dollárt 
kitevő tőkebefektetés történt. A hangsúlyozottan környezetkímélő tevékenységet folytató új 
üzemek a város külterületein elhelyezkedő ipari zónákban kaptak helyet. A 18-19. században 
épült belváros, a székesfehérvári polgárok büszkesége szerencsére megőrizte régi báját, 
hangulatát. Székesfehérvárt történelmi emlékű, méltóságteljes templomai, művészi értékű 
barokk, copf és rokokó stílusú patrícius házai, gazdag múzeumai és képtárai teszik vonzó 
idegenforgalmi célponttá. 

1.2./ Székesfehérvár gazdasági jellemzői: 

Az 1990-es években a tulajdonviszonyok átalakítására, a privatizációra, a külföldi 
tőkebevonásra alapozott új fejlődési pálya alapvetően „mennyiségi” növekedést hozott 
Székesfehérvár életében. A mennyiségi növekedést jelzi, hogy Székesfehérvár – sikeresen 
kihasználva gazdaságfejlesztési és befektetés ösztönzési lehetőségeit –, az országban az egyik 
legnagyobb vidéki külföldi befektetői területté vált. A mennyiségi növekedés azonban csak 
részben párosult „minőségi” fejlődéssel. A kialakult fejlődési pálya keretében nem jött létre a 
lakosság széles rétegeinek jóléte. Nem vagy csak korlátozottan került sor a környezetvédelem, 
a térségi és városi társadalmi és kulturális élet, illetve kapcsolatok infrastrukturális és 
intézményes feltételei fejlődésére.  
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A 2008-as évben kezdődő gazdasági válság Székesfehérváron is éreztette hatását. 
A gazdasági szerkezet átalakítása, a gazdasági szereplők által megtermelt javak, áruk és 
szolgáltatások értékesítésének drasztikus visszaesése egyértelműen a munkanélküliség 
növekedését eredményezte. A munkanélküliség mind anyagilag, mind pszichésen jelentős 
terhet ró az egyénre, és családjára. Megszüntetésére nincs mód, de a gazdaság alapvető 
feladata a munkanélküliség kezelése, a velejáró feszültségek enyhítése a passzív, 
munkanélküli ellátás rendszerével. Székesfehérvár városnak egyik legfontosabb feladata a 
foglalkoztatási szint emelése az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök segítségével és a 
munkába helyezéssel.  

1.3./ Demográfiai adatok: 
2011. január 1-jén Székesfehérvár Megyei Jogú Város állandó lakónépességének 
száma:100.729 fő, melynek 47 %-a (47.397 fő) férfi és 53 %-a (53.332 fő) nő. 
Székesfehérvár lakónépesség alakulásában az elmúlt 20 évben folyamatosan csökkenés 
(8.876 fő) tapasztalható 1990-ben 109.605 fő, míg 2010. december 31-én 100.729 fő volt az 
állandó népesség száma. 

Székesfehérvár állandó népessége
 (1990-2010)

100 729

109 605

95 000

100 000

105 000

110 000

115 000

19
90

. 

19
91

. 

19
92

. 

19
93

. 

19
94

. 

19
95

. 

19
96
. 

19
97

. 

19
98

. 

19
99

.

20
00

.

20
01
. 

20
02

. 

20
03

.

20
04

.

20
05
.

20
06

. 

20
07

.

20
08

.

20
09
.

20
10

.

 
Forrás:12 

109 526
100 729

0

30 000

60 000

90 000

120 000

19
89

. 

19
90
. 

19
91
. 

19
92

. 

19
93
. 

19
94

. 

19
95
. 

19
96
. 

19
97

. 

19
98
. 

19
99
.

20
00
.

20
01
. 

20
02

. 

20
03
.

20
04
.

20
05

.

20
06
. 

20
07

.

20
08

.

20
09
.

20
10

.

Székesfehérvár állandó népesség alakulása 
(1989-2010.)

Állandó népesség Férfiak Nők
 

Forrás:13 

                                                 
12 KSH Tájékoztatási adatbázis/Területi statisztika/Éves településstatisztikai adatok 2009-es 

településszerkezetben/Lakónépesség, állandó népesség 
13 KSH Tájékoztatási adatbázis/Területi statisztika/Éves településstatisztikai adatok 2009-es 

településszerkezetben/Lakónépesség, állandó népesség 
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A népesség visszaesés hosszú távú következményeivel kell számolni. A csökkenés nem 
átmeneti jelenség, hanem demográfiai, gazdasági és egyéb okok következtében a város 
növekedését, fejlődését tartósan meghatározó tendencia.  
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Forrás:14 

A népesség csökkenés egyik legfontosabb tényezője az élveszületések és halálozások aránya. 
1995. évtől napjainkig Székesfehérváron a halálozások száma jelentősen meghaladja az 
élveszületések számát. 

                                                 
14 KSH Tájékoztatási adatbázis/Területi statisztika/Éves településstatisztikai adatok 2009-es 

településszerkezetben/Egyéb népmozgalom 
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IV. ESÉLYEGYENLŐSÉG SZEMPONTBÓL HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÁRSADALMI 

CÉLCSOPORTOK: 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. (IV.16.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § - a alapján az esélyegyenlőségi 
programnak a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetelemzését 
kell tartalmaznia. Ezen belül különösen foglalkozni kell a mély szegénységben élők, 
a romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a nők esélyegyenlőtlenségi problémáival. 
A Korm. rendelet 7. § - a alapján a fent említett társadalmi csoportokra vonatkozó intézkedés 
mellőzhető, ha megállapítható, hogy a település intézkedési körébe tartózó intézkedésekkel az 
esélyegyenlőtlenségük tovább nem csökkenthető, illetve ha ilyen esélyegyenlőtlenség nincs. 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára a sikeres élet és társadalmi integráció 
esélyét a társadalmat célzó helyi fejlesztések és beruházások révén is biztosítani szükséges a 
különböző területen lévő hátrányaikat kompenzáló intézkedésekkel. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani: 

• az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, 
megszüntetésére; 

• az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció 
megváltoztatására; 

• a lakóhelyi szegregáció felszámolására; 
• a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi, szociális szolgáltatásokhoz 

való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására;  
• munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására; 
• a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, 

foglalkoztatási esélyeik javítására; 
• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott 
intézményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében; 

• a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a 
döntéshozatalban, ill. a közügyek irányításában. 

Ezen fejezet tartalmazza célcsoportonként a helyzetelemzést, a feladathoz kapcsolódó 
ellátási formákat, az adott területen lévő hiányosságokat, fejlesztendő területet és intézkedési 
tervet, az intézkedési tervben foglaltak megvalósításához szükséges költségvetési forrásokat, 
illetve a végrehajtásért felelős nevét és a határidőt. 

1.1./ Fogyatékkal élők általános helyzetképe: 

Különleges figyelmet kell kapniuk azoknak az embertársainknak, akik valamilyen 
fogyatékossággal élnek, hiszen ők is látható tagjai akarnak lenni a társadalomnak. Lehetnek 
közöttük mozgáskorlátozott, hallás- vagy látássérült, értelmi fogyatékkal élő emberek. 
Vannak, akik fogyatékossággal születtek, mások gyermek- vagy serdülőkorukban, az iskolai 
évek alatt, vagy felnőttkorukban, a munkavállalás során váltak fogyatékossá. 
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A társadalomba való be-, illetve visszailleszkedés érdekében segítségre szorulnak a 
társadalom mindazon tagjai, akik bármilyen oknál fogva (betegség, fogyatékosság, 
munkaképesség megváltozása, munkanélküliség, családi körülmények vagy a család hiánya, 
szenvedélybetegségek stb.) társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdenek. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény (továbbiakban: Fogy. tv.)  szerint a fogyatékkal élő emberek a társadalom 
egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal, és lehetőségekkel 
csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni.  

A Fogy. tv.-t a fogyatékkal élő emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük 
megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása érdekében alkották, melynek 
célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, 
továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és 
mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének 
és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása. 

A Fogy. tv.-ben megfogalmazott alapelvek, hogy az állam, valamint a társadalom a 
szervezeteinek működése során ne okozhasson olyan károsodást, amely fogyatékosság 
kialakulásához vezet. Olyan körülményeket kell létrehozni, amely integrálhatja a fogyatékkal 
élőket. Mellőzni kell az állapot rosszabbodást, illetőleg annak következményeit. Kiemelten 
kell kezelni a fogyatékos személyek sajátos szükségleteit, meg kell teremteni azokat a 
feltételeket, amelyek lehetővé teszik számukra a társadalmi életben való részvételt. 

Kiemelten kezelendő az egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatáshoz. Fontos, hogy 
mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült 
emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető legyen a 
közszolgáltatást nyújtó épület. A középületeknek a nyilvánosság számára nyitva álló része 
mindenki számára megközelíthető és bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, a 
szolgáltatásai teljes mértékben használhatók legyenek. A fogyatékos személyeket megilleti az 
akadálymentes környezet mellett, hogy a közérdekű információkhoz hozzájussanak, a 
biztonságos közlekedést igénybe tudják venni, valamint álljon rendelkezésre megfelelő számú 
és alapterületű parkolóhely részükre. A mindennapi életben segítségükre vannak a támogató 
szolgálatok és segédeszközök. 

A fogyatékkal élők részére biztosítani kell a lehetőségekhez képest az alábbiakat:  
Egészségügy területén: az állapota javításához, az állapotromlása megelőzéséhez szükséges 
rendszeres és hatékony egészségügyi ellátást, az ellátók speciális képzésének és 
továbbképzésének lehetőségét. 

Oktatás/képzés területén: az óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását ellátó óvodát és 
iskolát, melyet a szülő választ ki a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján. 

Foglalkoztatás területén: a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában 
védett foglalkoztatásra jogosult. A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a 
munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi környezetet, így különösen a 
munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását, felvételi eljárásnál egyenlő esélyű 
hozzáférést. 
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A munkanélküliség a fogyatékkal élők között sokkal magasabb, mint a többi hasonló korú 
munkavállaló között. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a fogyatékos emberek nemcsak értéket 
teremtve működnek közre a nemzetgazdaság fenntartásában, de az ő alkalmazásuk csökkenti 
a szociális támogatások költségeit és visszaszoríthatja a szegénységet is.  

Pozitív irányban történő minimális elmozdulást a 2010. január 1. napjától munkaadó által 
fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összegének emelkedése okozott. A munkaadók 
szívesebben foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű dolgozókat, minthogy a 
költségvetés részére adó formájában megfizessék a (2011. évben) 964.500 Ft/év/fő összeget, 
20 fő foglalkoztatottként. 

1.2./ Fogyatékkal élők szociális ellátása az alábbi helyeken igényelhető a rászorultak 
számára Székesfehérváron (a szociális intézmények címlistáját lásd: az 1. és 2. sz. 
mellékletben): 

1.2.1./ Étkeztetés: 
� Egyesített Szociális Intézmény négy Gondozási Központjában 

� Kríziskezelő Központban 

� Boldog Évek Segítő Szolgálat ügyfelek részére nyitva álló helyiségében 

1.2.2./ Házi segítségnyújtás: 
� Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központban (továbbiakban: 

Alapszolgáltatási Központ) 

� Boldog Évek Segítő Szolgálat irodájában. 

1.2.3./ Családsegítés: 

� Alapszolgáltatási Központban 

1.2.4./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

� Alapszolgáltatási Központban 

1.2.5./ Támogató szolgáltatás: 
� Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Támogató Szolgálata ügyfelek 

részére nyitva álló helyiségében, 
� Tábita Református Támogató Szolgálat ügyfelek részére nyitva álló helyiségében, 
� Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete Támogató Szolgálata ügyfelek 

részére nyitva álló helyiségében, 
� Önálló Életet Segítő Foglalkoztató és Egészségügyi, Szociális Szolgáltató 

Rehabilitációs Központ (továbbiakban rövid nevén: Viktória Rehabilitációs 
Központ) ügyfelek részére nyitva álló helyiségében, 

� Alba Caritas Hungarica Alapítvány Támogató Szolgálata ügyfelek részére nyitva 
álló helyiségében. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesülettel, az Alba Caritas Hungarica Alapítvánnyal és a Magyar Vöröskereszt Fejér 
Megyei Szervezetével ellátási szerződést kötött támogató szolgáltatások jogszabályokban 
meghatározott tartalmú és színvonalú ellátására. 
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Szolgáltatást igénybevevők megoszlása 
fogyatékossági típusonként

(2011. I. félév)
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Forrás:15 
1.2.6./ Nappali ellátás: 
� Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonban 
� Viktória Rehabilitációs Központban 
� Szent Kristóf Ház Fogyatékkal élők nappali intézményében 

1.2.7./ Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: 
� Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonban 

1.2.8./ Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: 
� Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonban 
� Viktória Rehabilitációs Központban 
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Forrás:16 

                                                 
15 NRSZH/regiszter/2011. I. félév 
16 NRSZH/regiszter/2011. I. félév 
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Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon fogyatékosok gondozóházának 
kihasználtsága 90 %-os. A fogyatékosok gondozóházába elhelyezésre várók száma 9 fő, az 
összes engedélyezett férőhelyek számához viszonyítva 45 %. 

A Viktória Rehabilitációs Központtal Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
ellátási szerződést kötött fogyatékkal élők részére átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 
biztosítására. 

1.2.9./ Lakóotthoni ellátás: 
� Viktória Rehabilitációs Központban 

A Viktória Rehabilitációs Központtal Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
ellátási szerződést kötött fogyatékkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátás 
biztosítására. 

1.3./ Fogyatékkal élők gyermekvédelmi és közoktatási ellátása az alábbi helyeken 
igényelhető a rászorultak számára Székesfehérváron: 

� Speciális Fejlesztő Bölcsődében (hat éven aluli fogyatékos) 

� Százszorszép Bölcsődében (három éven aluli enyhe és középsúlyos fogyatékos) 

� Ligetsori Óvodában (siket és hallássérült) 

� Pozsonyi Úti Óvodában (autista) 

� Rákóczi Úti Óvodában (mozgássérült és vak) 

� Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-ben (enyhe fokban 
értelmi fogyatékos) 

� Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda Általános Iskola és Speciális Szakiskolában 
(középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan fogyatékos) 

� Széna Téri Általános Iskolában (gyengén látó, vak) 

� Németh László Általános Iskolában (mozgássérült) 

� Talentum Református Általános Iskolában (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, 
tanulási képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, aktivitás és 
figyelemzavar, tanulási zavar, veszélyeztetettség, mutizmus) 

A Speciális Fejlesztő Bölcsőde, az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
EGYMI, valamint az Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda Általános Iskola és Speciális 
Szakiskola kizárólag fogyatékkal élő gyermekek ellátásával foglalkozik, míg a többi 
intézményben integrált formában működik az oktatás-nevelés. 
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1.4./ Az önkormányzat fenntartásában lévő közintézmények akadálymentesítettsége: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás:17 

1.5./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

A fogyatékos személyek ellátására szolgáló önkormányzati fenntartású intézmények 
működési engedélyei határozatlan időre szólóak, hiszen mind a tárgyi mind a személyi 
feltételek teljesítettek a Frim Jakab Képességfejlesztő és Szakosított Otthonban, valamint a 
Speciális Fejlesztő Bölcsődében. Férőhely bővítések az intézmények bővítésével a 
beépítettség aránya miatt nem megoldható. Jelenleg a várakozók száma nem teszi szükségessé 
egy-egy új intézmény létrehozását, így a Korm. Rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
erre a feladatra vonatozó intézkedést jelen program nem tartalmaz. 

Az akadálymenetsítésre vonatkozóan a közintézmények egy része még nem teljeskörűen 
akadálymenetesített, ezért az anyagi lehetőségek függvényében keresni kell a 
megvalósításának feltételeit. 

1.6./ Megvalósítás költségvetési forrása: 

Az Önkormányzat a közintézmények teljeskörű akadálymentesítését a költségvetési 
lehetőségei függvényében valósítja meg, valamint folyamatosan vizsgálja a megvalósításukra 
igénybe vehető pályázati lehetőségeket. 

1.7./ Felelős, határidő: 

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző, Mészárosné Jasztrapszky Regina igazgató, 
Móricz Zsuzsanna igazgató, Barabás Emőke igazgató 

Határidő:  folyamatos 

                                                 
17 Beruházási Iroda statisztika 
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2.1./ Idősek általános helyzetképe: 

Egyre több olyan háztartás van, amelyben idős személyek élnek. Minél idősebb személyről 
van szó, annál nagyobb az esélye annak, hogy az illető egy egyszemélyes háztartást tart fenn. 
A statisztikai adatok alapján az utóbbi években erősödni látszik az a tendencia, hogy az idős 
emberek ameddig csak el tudják látni magukat, még a megözvegyülés után sem költöznek 
össze gyermekeikkel, unokáikkal, hanem megpróbálnak önállóan élni. 

Székesfehérvár állandó népességének kor szerinti megoszlása 
(2011. január 1.)

2 819 2 783 6 802
888
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Forrás:18 

A 2011. január 1-jei adatok alapján Székesfehérvár állandó népességének (100.729 fő)  
22,7 %-a 60 év feletti, mindössze 16,3 %-a tartozik a 0-17 éves korosztályba, 61,00 %-a  
18-59 éves. Az ő feladatuk - felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók kivételével – az 
előbbi két korosztályba tartozó népesség eltartása.  

Székesfehérváron a 0-2 és 60 év feletti korosztály számának 
alakulása 

(1990-2011. január 1.)
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Forrás:19 

Az elmúlt 20 évben a 60 év feletti korosztály száma jelentősen nőtt  
(15.112 főről 22.865 főre) míg a 0-2 éves korosztály száma (3.996 főről 2.819 főre) csökkent. 
Mindezt jól szemlélteti Magyarország 2010. évi korfája is. Urna vagy hagyma alakú korfa a 
fogyó népesség korfája – keskeny alapú, felfelé kissé szélesedő forma, amit a fiatalok 
arányának csökkenése, az idősek arányának növekedése okoz (magas születéskor várható 
átlagos élettartammal).  

                                                 
18 KSH Tájékoztatási adatbázis/Területi statisztika/Éves településstatisztikai adatok 2009-es 

településszerkezetben/Lakónépesség, állandó népesség 
19 KSH Tájékoztatási adatbázis/Területi statisztika/Éves településstatisztikai adatok 2009-es 

településszerkezetben/Lakónépesség, állandó népesség 



SZÉKESFEHÉRVÁR M EGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
ESÉLYEGYENL ŐSÉGI PROGRAMJA  

2012-2016.  

 

20 

 

Forrás:20 
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Forrás:21 

Magyarország korfájához hasonlóan Székesfehérvár város lakossága is folyamatosan 
öregszik, míg 2006. január 1-jén az állandó népesség 20,28 %-a volt 60 év feletti, addig, 
2011. január 1-jén az arány 22,69 %.  

Az életkor előrehaladásával egyre jellemzőbbé válik életükben a takarékoskodás. Minél 
idősebbekről van szó, annál kevésbé tudnak változtatni anyagi helyzetükön, így szinte 
rákényszerülnek arra, hogy váratlan kiadásokra, betegség esetére tartalékoljanak.  

Nem a szegénységkockázat a legveszélyesebb számukra, hanem az aktivitás hiányából 
származó problémák - és itt nem pusztán a munkavégzési, foglalkozási aktivitásra kell 
gondolni. Jelentős hányadukat fenyegeti az izoláció, a kirekesztődés veszélye, amely a 
betegségkockázatok növekedésével jár. 

                                                 
20 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet  
21 KSH Tájékoztatási adatbázis/Területi statisztika/Éves településstatisztikai adatok 2009-es 

településszerkezetben/Lakónépesség, állandó népesség 
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2.2./ Idősek szociális ellátása az alábbi helyeken igényelhető a rászorultak számára 
Székesfehérváron (a szociális intézmények címlistáját lásd: az 1. és 2. sz. 
mellékletben): 

2.2.1./ Étkeztetés: 
� Egyesített Szociális Intézmény négy Gondozási Központjában 

� Boldog Évek Segítő Szolgálat ügyfelek részére nyitva álló helyiségében 

2.2.2./ Házi segítségnyújtás: 
� Alapszolgáltatási Központban 

� Boldog Évek Segítő Szolgálat irodájában 

2.2.3./ Családsegítés: 

� Alapszolgáltatási Központban 

2.2.4./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

� Alapszolgáltatási Központban 

2.2.5./ Támogató szolgáltatás: 
� Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Támogató Szolgálata ügyfelek 

részére nyitva álló helyiségében, 
� Tábita Református Támogató Szolgálat ügyfelek részére nyitva álló helyiségében, 
� Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete Támogató Szolgálata ügyfelek 

részére nyitva álló helyiségében, 
� Önálló Életet Segítő Foglalkoztató és Egészségügyi, Szociális Szolgáltató 

Rehabilitációs Központ (továbbiakban rövid nevén: Viktória Rehabilitációs 
Központ) ügyfelek részére nyitva álló helyiségében, 

� Alba Caritas Hungarica Alapítvány Támogató Szolgálata ügyfelek részére nyitva 
álló helyiségében. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesülettel, az Alba Caritas Hungarica Alapítvánnyal és a Magyar Vöröskereszt Fejér 
Megyei Szervezetével ellátási szerződést kötött támogató szolgáltatások jogszabályokban 
meghatározott tartalmú és színvonalú ellátására. 

2.2.6./ Nappali ellátás: 
� Egyesített Szociális Intézmény négy Gondozási Központjában 

2.2.7./ Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: 

� Egyesített Szociális Intézmény három Idősek Otthonában 

� Római Katolikus Papi Otthonban 
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Ápolást-gondozást nyújtó intézményekben engedélyezett 
férőhelyek száma és kihasználtsága

(2011. I. félév)

Engedélyezett férőhelyek száma

Betöltött férőhelyek száma

 

Forrás:22 

Idősek otthonában elhelyezésre várók tartózkodási hely szerinti 
megoszlása

(2010. december 31.)

2 fő
36 fő

9 fő
6 fő

9 fő
15 fő 9 fő

24 fő

11 fő

14 fő

18 fő

Otthonában egyedül él Otthonában egyedül él, gondozásban részesül

Otthonában egyedül él, nappali ellátásban részesülCsaládban él

Családban él, gondozásban részesül Pszichiátriai intézeti ellátásban részesül

Más szociális intézményből kéri áthelyezését Ápolási osztályon részesül ellátásba

Egyéb kórházi osztályokon részesül ellátásba Idősek gondozóházából vár áthelyezésre

Hajléktalan
 

Forrás:23 
Az idősek otthoni elhelyezésre várok (153 fő) 50 %-a saját otthonában él, 22 %-a veszi 
igénybe az alapszolgáltatásokat, 50 %-a más különféle intézményben várakozik az 
elhelyezésre. Az elhelyezésre várók 69,3 %-a nő, 30,7 %-a férfi, 65,4 % 76 év feletti, 28,1 % 
66-75 év közötti és 6,5 % 56-65 év közötti. 
Az engedélyezett férőhelyek (243 férőhely) számához viszonyítva 61,73 % vár 
idősotthoni elhelyezésre az önkormányzati intézményben. 

                                                 
22 NRSZH/regiszter/2011. I. félév 
23 Egyesített Szociális Intézmény statisztikája 
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Forrás:24 

A fenti grafikon összességében mutatja a tartós elhelyezést nyújtó intézményekben felvételre 
várakozók számát. A város népességének folyamatos öregedése fokozatosan igényli az 
idősotthonok és az idősotthonokban engedélyezett férőhelyek számának növekedését. 
Hasonló igény van a fogyatékos személyek tartós gondozását, ellátását biztosító intézmény 
hálózat bővítésére is. 

2.2.8./ Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: 
� Egyesített Szociális Intézmény két Idősek Gondozóházában 
� Római Katolikus Papi Otthonban 
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Forrás:25 

A grafikon Székesfehérváron átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények engedélyezett 
férőhelyeihez viszonyítottan 2011. június 30-án a várakozók számát mutatja. A város 
népességének folyamatos öregedése fokozatosan igényli az átmeneti elhelyezést nyújtó 
gondozóházak és az engedélyezett férőhelyek számának növekedését.  

                                                 
24 NRSZH/regiszter/2011. I. félév 
25 NRSZH/regiszter/2011. I. félév 
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Forrás:26 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza kihasználtsága 92,1 %, betöltetlen 
férőhelyek száma 3 férőhely. Az engedélyezett férőhelyek számához viszonyítva 
21 % (8 fő) vár átmeneti elhelyezésre. 

2.3./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az: Szt. rendelkezéseire figyelemmel 
elfogadta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját (továbbiakban: Koncepció), 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (V. 9.) számú rendeletét (továbbiakban: 
Önk. rendelet). Az Önk. rendelet rögzíti az Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt 
feladatokat és azok igénybevételének módját. 
Az idős ellátásban résztvevő önkormányzati intézmények működési engedélye 
határozatlan időre szóló, mert az előírt személyi és tárgyi feltételek adottak, kivétel az  
I. és a II. számú Idősek Otthona működési engedélye, melyek határozott idejűek, valamint a 
III. számú Gondozási Központ sem akadálymentesített. A 2012. december 31. napjáig 
szóló működési engedélyek kiadásának oka, hogy az előírt tárgyi feltételek hiányosak, 
nem teljes körűen teljesítettek. Koncepció XI. fejezet 1. pontja rögzíti a konkrét 
hiányosságokat, valamint azok teljesítésére vonatkozó intézkedési ütemtervet. 
A Koncepció XI. fejezet 2. pontja tartalmazza az intézményi fejlesztések (konyha 
kapacitásának bővítése, idősek otthona férőhelyeinek bővítése) vizsgálatát a lakossági 
igények kielégítése érdekében. 

2.4./ Megvalósítás költségvetési forrása: 

Az Önkormányzat a Koncepció XI. Fejezet 1. pontjában szereplő tárgyi feltételek biztosítását, 
valamint a 2. pontban szereplő lakossági igények kielégítésére szolgáló fejlesztéseket a 
költségvetési lehetőségei függvényében valósítja meg, valamint folyamatosan vizsgálja a 
megvalósításukra igénybe vehető pályázati lehetőségeket. 

2.5./ Felelős, határidő: 

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző, Mészárosné Jasztrapszky Regina igazgató, 
Móricz Zsuzsanna igazgató, Barabás Emőke igazgató 

Határidő:  2012. december 31. (a tárgyi feltételek biztosítására), 
 2013. december 31. (a fejlesztések vizsgálatára) 
                                                 
26 NRSZH/regiszter/2011. I. félév 
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3.1./ Hajléktalanok általános helyzetképe: 
A hajléktalanná válás okai meglehetősen sokszínűnek mutatkoznak. Az esetek mintegy 
kétharmad részében kapcsolati konfliktusok (válás, élettársi kapcsolatok felbomlása, 
szülőkkel történő összeveszés, nyugdíjas magára maradása stb.) állnak a háttérben. Ehhez 
társul gyakran problémaként a függőséget kiváltó anyagok használata, a fizikális és mentális 
egészség romlása, valamint a bűnözés. Az állami intézményekből való kikerülés (állami 
nevelés, pszichiátriai intézet, kórház, börtön, szociális otthon) oka a hajléktalanná válásnak. 
A pszichiátriai ágyak számának drasztikus csökkentése valamint a kórházi ágyak csökkentése 
is, amely elsősorban a főleg szociális okokból kórházban tartott, zömmel szellemileg leépült, 
fogyatékos vagy családtalan, esetleg idős emberek elbocsátása révén megnövelte a hajléktalan 
emberek számát. Növekszik a gazdasági okokból bekövetkező hajléktalanság aránya 
(munkanélküliség, önálló életkezdés és a lakáshoz jutás nehézségei, tartós szegénység), ez 
azonban a felmérések szintjén igen nehezen ragadható meg.  
A hajléktalanság bekövetkezésében központi jelentőségű tényező a lakás hiánya. 
A rendszerváltás óta lezajlott lakásprivatizáció következtében megszűntek az állami és 
önkormányzati “olcsóbb” lakások, albérletek, munkásszállók. Ennek következtében csak a 
piacon lehet (bér) lakáshoz jutni. E körülmények, valamint a közüzemi díjak folyamatos 
emelkedése, az eladósodás, egyfajta, a hajléktalanság irányába mutató lejtőt képeznek, 
elsősorban az alacsony jövedelmű, esetleg munkanélküli vagy más okból szociális segítségre 
szoruló családok vagy egyének számára.  
Hajléktalanságot válthat ki az egyén vagy család életében, amikor váratlan krízishelyzet 
(betegség, életmódváltás, a vállalkozás sikertelensége, betörés, elemi kár stb.) áll elő.  
Az emberek általában nem közvetlenül a hajléktalanná válást követően keresik fel a 
hajléktalanszállásokat. Az évenkénti adatok fél és két év közötti átlagos “késedelmet” 
mutatnak. Jellemző az alternatív, illetve az időszakos szálláshasználat, valamint a 
hajléktalanná válást követően a tartalékok felélése és a barátoknál, rokonoknál, ismerősöknél 
történő szívességi lakáshasználat. 

Hajléktalan létben eltöltött idő % 
Székesfehérvár 

(2010. december 31.)

41,30 

5,43 3,26 7,61
3,26 

8,70 

22,83 7,61 

0–0,5 év 0,5–1 év 1-1,5 év 1,5–2 év 2-3 év 3-4 év 4-5 év 5 év felett
 

Forrás:27 
Sokan vannak azok, akik hajléktalanságban 10-15 évnél is többet töltöttek el. A hajléktalanok 
leromlott egészségi állapota (fizikai és mentális) a munkaerő piaci részvételüket is korlátozza, 
amely jelentős mértékben akadályozza az önálló lakhatás fenntarthatóságát.  

                                                 
27 Kríziskezelő Központ statisztika 
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Az országos tapasztalat Székesfehérváron is megfigyelhető, hogy a csak 1-2 éve hajléktalan 
egyéneket könnyebb kiléptetni, mint a több éve hajléktalanságban élőket.  

Összefoglalva a hajléktalanság egy olyan életforma, gazdasági, társadalmi és egyben 
személyes viszonyok rendszere, amelynek során az itt felsorolt élethelyzetek és 
hiányállapotok váltják egymást, illetve ezek együttes hatása van jelen. 

A nemek arányára vonatkozóan megállapítható, hogy a hajléktalan emberek többsége 
60-80 %-a férfi. Az elmúlt 10 évben azonban megduplázódott, mintegy 25 %-ra növekedett a 
nők aránya. 

A hajléktalan emberek családi állapotára vonatkozó adatok szerint közel 80 % egyedülálló, 
ugyanakkor a hajléktalanná váló nők zöme élettársi vagy házastársi kapcsolatban él.  

Az iskolai végzettség szempontjából elmondható, hogy a nyolc osztályt végzettek és 
különösen a szakmunkások aránya jelentősen magas a hajléktalan népességben. 
Az érettségizettek, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkezők csak kis számban jelennek 
meg a hajléktalan emberek körében. A szakmunkás végzettségűek közül sokan a 
rendszerváltás után válságba került ágazatokban dolgoztak. 

A legnagyobb problémát az effektíven utcán élő hajléktalanok jelentik , akik utcai életre 
berendezkedettek, éjszakáikat közterületen töltik, az intézményi ellátórendszerrel szemben 
bizalmatlanok. Az ő sorsukkal Székesfehérváron a Kríziskezelő Központon belül az utcai 
szociális munka I. és II. szolgálat munkatársai foglalkoznak. Hatékony munkavégzésük 
eredménye az effektív utcán élők számának csökkenése. Lehetőségeikhez mérten 
megpróbálják a hajléktalanokat éjjeli menhelyre, lakókonténerbe, szálló(k)ra, idősotthonba, 
pszichiátriai osztályon, szenvedélybeteg rehabilitációs osztályain elhelyezni, vagy támogatott 
lakhatási program keretében lakhatást biztosítani számukra.  

A téli krízisidőszakban a teajárat szolgáltatásait a város területén, 10 állomáshelyen vehetik 
igénybe az ellátottak. Célja az alapvető fiziológiás szükségletek kielégítése mellett, az 
ellátottal való szoros kapcsolattartás. A teajáratot 2009. évben 6741 esetben, míg 2010. évben 
7875 esetben vették igénybe. 

3.2./ Hajléktalanok szociális ellátása az alábbi helyeken igényelhető a rászorultak 
számára Székesfehérváron (a szociális intézmények címlistáját lásd: az 1. és 2. sz. 
mellékletben): 

3.2.1./ Étkeztetés: 
� Egyesített Szociális Intézmény négy Gondozási Központjában, 
� Kríziskezelő Központban, 
� Kéznyújtás a rászorultakért Alapítvány ügyfelek részére nyitva álló helyiségében 
� Boldog Évek Segítő Szolgálat ügyfelek részére nyitva álló helyiségében. 

3.2.2./ Utcai szociális munka: 

� Kríziskezelő Központban 
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3.2.3./ Nappali ellátás: 

� Kríziskezelő Központban 
� Kéznyújtás a Rászorultakért Alapítvány ügyfelek részére nyitva álló helyiségében 

3.2.4./ Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: 

� Kríziskezelő Központban 

� Kéznyújtás a Rászorultakért Alapítvány Hajléktanok Átmeneti Szállásán 
 

36 32
20 16

71 65

150

121

50

nincs adat

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Éjjeli
menedékhely
(Kríziskezelő

Központ)

Időszakos éjjeli
menedékhely *
(Kríziskezelő

Központ)

Átmeneti 
szálló

(Kríziskezelő
Központ)

Átmeneti 
szálló

(Hajléktalanok
Átmeneti
Szállása)

Éjjeli
menedékhely

(Hajléktalanok
átmeneti
Szállása)

Hajléktalanok részére átmeneti elhelyezést nyújtó 
férőhelyek és kihasználtság alakulása 

(2011. I. félév)

Engedélyezett férőhely Betöltött férőhely
 

Forrás:28 

Székesfehérváron átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények engedélyezett férőhelyeinek 
száma 389 férőhely, ahol 10,8 %-a időskorú személyek, 5,1 %-a fogyatékos személyek és 
84,1 %-a hajléktalan személyek ellátása biztosított. A hajléktalan személyek átmeneti szállás 
férőhelyeinek 32,6 %-a (127 férőhely) a Kríziskezelő Központban, míg 51,4 %-a  
(200 férőhely) a Kéznyújtás a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány Hajléktalanok Átmeneti 
Szállása intézmény keretén belül a Köfém ltp.-en található un. Rácz Szálló (munkásszálló) 
épületében biztosított. 

 

                                                 
28 NRSZH/regiszter/2011. statisztika 
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Forrás:29 

3.3./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

Az Önk. rendelet rögzíti az Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt feladatokat és 
azok igénybevételének módját. A hajléktalan ellátásban résztvevő önkormányzati 
intézmények működési engedélyei 2012. december 31. napjáig szólnak, melynek oka, 
hogy az előírt tárgyi feltételek hiányosak, nem teljes körűen teljesítettek. Koncepció 
XI. fejezet 1. pontja rögzíti a hiányosságokat, valamint a teljesítésre vonatkozóan az 
intézkedési ütemtervet. A Koncepció XI. fejezet 2. pontja tartalmazza az intézményi 
fejlesztések (női éjjeli menedékhely és hajléktalanok otthonának létrehozásának) vizsgálatát 
a lakossági igények kielégítése érdekében. A Koncepcióban nem szerepelnek annak 
elfogadását követő lakossági igények alapján javasolt intézkedések: Fertőtlenítő állomás 
létrehozása a Kríziskezelő Központban, valamint a „Nyitás az utcára” stratégia az utcán 
élő fedél nélküliek számának csökkentése érdekében. Az utóbbi két intézkedési javaslat a 
Kríziskezelő Központ szakemberei által kidolgozott szakmai javaslat. 

3.4./ Megvalósítás költségvetési forrása: 

Az Önkormányzat a Koncepció XI. Fejezet 1. pontjában szereplő tárgyi feltételek biztosítását,  
a 2. pontban szereplő lakossági igények kielégítésére szolgáló fejlesztéseket, valamint a 
Koncepcióban nem szereplő programokat költségvetési lehetőségei függvényében valósítja 
meg, valamint folyamatosan vizsgálja a megvalósításukra igénybe vehető pályázati 
lehetőségeket. 

3.5./ Felelős, határidő: 

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző,  Mészárosné Jasztrapszky Regina igazgató, 
Móricz Zsuzsanna igazgató, Barabás Emőke igazgató 

Határidő:  2012. december 31. (a tárgyi feltételek biztosítására) 
 2015. december 31. (a fejlesztések vizsgálatára) 
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4.1./ Pszichiátriai és szenvedélybetegek általános helyzetképe: 
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Forrás:30 

A közösségi alapellátásokat igénybevevők 9,2 %-a (48 fő) pszichiátriai beteg, 90,8 %-a  
(469 fő) szenvedélybeteg. A szolgáltatást igénybevevő pszichiátriai betegek létszáma  
2011. I. félévhez képest lényegesen nem változott (2 fő), viszont a szenvedélybetegek  
78,6 %-a (369 fő) új igénybevevő.  

Mindez annak köszönhető, hogy a szenvedélybetegséggel küszködő személyek hajlandóak – 
önkéntesen – a korábbi életmód-változtatásra, illetve a szolgáltatást biztosító gondozók, 
szakemberek megpróbálják felkutatni a városban eddig kezelés alatt nem álló, illetve a 
betegség kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyeket. 

A szolgáltatást igénybevevők száma még így is jelentéktelen (469 fő) Székesfehérvár 
lakosságához képest. Lényegesen magasabb azon személyek száma, akiknek szükségük van: 
lelki egészségük ápolására, negatív személyiségjegyeik megváltoztatására, pozitív szemlélet 
kialakítására, a változtatásra motiváló tényezők feltárására, a betegség járulékos ártalmainak, 
káros következményeinek csökkentésére.  
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Forrás:31 
Nappali ellátást igénybevevők (98 fő) 43,9 %-a szenvedélybeteg, míg 56,1 %-a pszichiátriai 
beteg. Az igénybevevők számához viszonyítottan a napi átlagforgalom 55-58 % között alakult 
az I. félévben. A szolgáltatást 2011. I. félévéhez képest újonnan igénybevevők száma 
szenvedélybetegek esetében 16,3 %, míg a pszichiátriai betegek esetében 18,2 %. Nem 
jellemző a jelentős növekedés. A közösségi ellátást igénybevevők számához hasonlóan a 
nappali ellátást igénybevevők száma is roppant alacsony Székesfehérvár 
vonatkozásában.  

4.2./ Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása az alábbi helyeken 
igényelhető a rászorultak számára Székesfehérváron (a szociális intézmények 
címlistáját lásd: az 1. és 2. sz. mellékletben): 

4.2.1./ Étkeztetés: 
� Egyesített Szociális Intézmény négy Gondozási Központjában 

� Boldog Évek Segítő Szolgálat ügyfelek részére nyitva álló helyiségében 

4.2.2./ Házi segítségnyújtás: 
� Alapszolgáltatási Központban 

� Boldog Évek Segítő Szolgálat ügyfelek részére nyitva álló helyiségében 

4.2.3./ Családsegítés: 

� Alapszolgáltatási Központban 

4.2.4./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

� Alapszolgáltatási Központban 
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4.2.5./ Támogató szolgáltatás: 
� Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Támogató Szolgálata ügyfelek 

részére nyitva álló helyiségében, 
� Tábita Református Támogató Szolgálat ügyfelek részére nyitva álló helyiségében, 
� Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete Támogató Szolgálata ügyfelek 

részére nyitva álló helyiségében, 
� Önálló Életet Segítő Foglalkoztató és Egészségügyi, Szociális Szolgáltató 

Rehabilitációs Központ (továbbiakban rövid nevén: Viktória Rehabilitációs 
Központ) ügyfelek részére nyitva álló helyiségében, 

� Alba Caritas Hungarica Alapítvány Támogató Szolgálata ügyfelek részére nyitva 
álló helyiségében. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesülettel, az Alba Caritas Hungarica Alapítvánnyal és a Magyar Vöröskereszt Fejér 
Megyei Szervezetével ellátási szerződést kötött támogató szolgáltatások jogszabályokban 
meghatározott tartalmú és színvonalú ellátására. 

4.2.6./ Nappali ellátás: 
� Pszichiátriai betegek esetében: 

• Pszichiátriai Betegek Nappali Klubjában  
� Szenvedélybetegek esetében: 

• RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnál 
4.2.7./ Közösségi ellátások: 
� Pszichiátriai betegek esetében: 

• Egyensúlyunkért Alapítvány ügyfelek részére nyitva álló helyiségében, 
� Szenvedélybetegek esetében: 

• Alba Caritas Hungarica Alapítvány ügyfelek részére nyitva álló 
helyiségében, 

• „Segítő Kéz” Alapítvány ügyfelek részére nyitva álló helyiségében, 
• Wichern Alapítvány Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Tranzit 

Szolgálat ügyfelek részére nyitva álló helyiségében. 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alba Caritas Hungarica Alapítvánnyal 
ellátási szerződést kötött közösségi ellátások jogszabályokban meghatározott tartalmú és 
színvonalú ellátására. 

4.3./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

Az Önk. rendelet rögzíti az Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt feladatokat és 
azok igénybevételének módját. A pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásában az 
önkormányzat kötelező feladata lenne a nappali ellátás, valamint az átmeneti ellátás. 
Az önkormányzat mindkét feladatának az idősek ellátására létrehozott intézményekben 
integrált ellátásban tesz eleget. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy nappali ellátás 
esetén a szolgáltatás fenntartójával ellátási szerződés kerüljön megkötésre. Átmeneti ellátás 
esetében a lakossági igények jelzése alapján meg kell vizsgálni az önálló intézmény 
létrehozásának szükségességét. 
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4.4./ Megvalósítás költségvetési forrása: 

Az Önkormányzat a lakossági igények kielégítésére szolgáló fejlesztéseket a költségvetési 
lehetőségei függvényében valósítja meg, valamint folyamatosan vizsgálja a megvalósításukra 
igénybe vehető pályázati lehetőségeket. 

4.5./ Felelős, határidő: 

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző,  
 Mészárosné Jasztrapszky Regina igazgató,  
 Móricz Zsuzsanna igazgató,  
 Barabás Emőke igazgató 

Határidő:  2012. december 31. (az ellátási szerződés megkötésére) 
 2015. december 31. (a fejlesztések vizsgálatára) 
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5.1./ Összehasonlítás szociális ellátást nyújtó intézmények kihasználtsága 
tekintetében:  

5.1.1./ Nappali ellátások:  
 

Engedélyezett férőhelyek számához viszonyítottan a napi 
átlagforgalom alakulása 

(2011. I. félév)
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Forrás: 32 

Engedélyezett férőhelyhez képest kihasználtság változása 
önkormányzati intézményekben (2009-2011)
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Forrás:33 
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A nappali ellátást igénybe vevő idős személyek csupán csak 16 %-a férfi, 84 %-a nő. 
Hajléktalanok esetében ez az arány éppen fordított, a fogyatékos személyek esetében 
67 %-a férfi és 33 %-a nő.  A Viktória Rehabilitációs Központtal Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ellátási szerződést kötött fogyatékkal élők nappali ellátása 
biztosítására.  

 

Családsegít ő szolgáltatás igénybevétele
Székesfehérváron  (2011. I. félév)

438 fő

1 036 fő 52 fő

1 679 fő
1 147 fő

szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás

anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás
megszervezése
családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok illetve konfliktusok megoldásának elősegítése

közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése

munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékkal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, 
pszichiátria betegek, kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanác

Forrás:34 

 
A 2009. I. félévi adatokhoz képest a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást 
igénybe vevők száma 208 főről 1679 főre emelkedett. A munkanélküliek, az adósságterhekkel 
és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékkal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, 
pszichiátria betegek, kábítószer problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 
személyek és családtagjaik részére nyújtott tanácsadást igénybe vevők száma 410 főről 
1147 főre emelkedett. 

 

                                                 
34 Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011. I. félévi statisztika 
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6.1./ Szegénységben élők szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni 
támogatásának általános helyzetképe: 

6.1.1. Szociális támogatások helyzetképe: 

Pénzbeli ellátásban részesülők szám (fő)
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Forrás:35 
(A *-gal jelölt esetekben fő helyett családot kell érteni.) 

Pénzbeli ellátásokban részesülő fő, vagy családok száma a temetési segély és átmeneti segély 
kivételével messze meghaladja a 2010. évi adatok 50 %-át. 

A méltányossági alapon ápolási díjban, illetve aktív korúak ellátásában részesülők száma 
2011. I. félévében jelentősen túllépte a 2010. évi ellátásban részesülők számát. 
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Forrás:36 
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36  Szociális ellátási és Gyermekvédelmi Iroda statisztika 
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A 2011. I. félévében kifizetett pénzbeli szociális ellátások arányaiban megfelelnek a 2010. évi 
kifizetések 50 %-nak, egyedül a méltányossági alapon kifizetett ápolási díj összeg esetében 
79,5 %-os a kifizetés 2011. június 30. napjáig. 
 

Pénzbeli ellátás %-os megoszlása 
(2011. I. félév)

7,8% 5,5%
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54,5%

10,2%

16,2%
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0,9%

Helyi (települési) lakásfenntartási támogatásNormatív lakásfenntartási támogatás
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Forrás:37  

 

Az aktív korúak ellátására kifizetett 119.568 e Ft, az összes pénzbeli ellátás 54,5%-át jelenti. 
Az aktív korúak ellátása címén 2003-2008. közötti időszakban évenkénti 10 millió Ft körüli 
volt a kifizetett összeg emelkedése, azonban a 2008. évet követően az emelkedés mértéke 
számottevő növekedést mutat. A 2009. évhez képest 2010. évre 75 millió Ft-tal, majd 
2011. évre 56 millió Ft-tal növekedett a kifizetés mértéke. Ennek okaként egyrészt a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
álláskeresési járadékra vonatkozó szabályainak módosítása jelölhető meg tekintettel arra, 
hogy ezen országos szintű jogszabály 27. § (3) bekezdése az álláskeresési járadék 
folyósításának leghosszabb időtartamát 90 napra csökkentette, ezért az álláskeresési 
ellátást követően a szociális ellátórendszer "szívja magába" a jogosultság-vesztett 
rászorult réteget. Másrészt az igényjogosulti létszám emelkedése a munkahelyek tartósnak 
tűnő elvesztésével magyarázható. Önkormányzatunk az ellátásban részesülők 
közfoglalkoztatáshoz való hozzájutásában nyújt segítséget, továbbá minden ösztönzővel 
törekszik az aktív munkaerő-piaci integrációra, reintegrációra. 
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Átmeneti segély alakulása (Ft)
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A 2003. évhez képest a 2010. évben 10 millió Ft-tal, majd a 2011. évre további több mint 
10 millió Ft-tal kevesebb összeg került felhasználásra a szociális ellátás ezen típusából. Ennek 
oka, hogy az önkormányzat saját költségvetésének terhére biztosított segély korábbi 
sematikus, egyedi helyzeteket mérlegelni képtelen ún. univerzális támogatásként került 
kifizetésre. A normatív módon pontosított jogi szabályok, valamint a szakmatársadalmi 
felelős részvétel mellett „kimunkált” létfenntartást veszélyeztető egyéni-, családi 
krízishelyzetek a szakmai ráció alapján szociálisan sebzettnek minősített személyi kör 
számára biztosítják a támogatási formához való hozzáférés lehetőségét.  

Az átmeneti segély  

� a lakhatást veszélyeztető krízisállapot miatt rászoruló (tudatos fogyasztóként 
közüzemi díjhátralékkal rendelkezők, tüzelőanyaghoz való hozzájutásban 
akadályozottak, hajléktalan szállásdíj-fizetési kötelezettségét teljesíteni nem képes 
rászorultak), 
� a lakhatást veszélyeztető elemi kár miatt anyagi segítségre szoruló, 
� az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszerköltség 

kifizetésében akadályozott, 
� anyagi segítségre szoruló nyugellátásban részesülő rászoruló, 
� a munkaerő-piaci integráció, reintegráció elősegítéséhez anyagi segítségre szoruló 

személyek/családok létfenntartásának fenntartásához kíván hozzájárulni. 
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Az egyenlő esély elvének érvényre juttatása jegyében, valamint a szociális szakmai 
szempontok valós érvényre juttatása érdekében az egyedül élő, valamint a gyermekét illetve 
gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a legelesettebb 
nyugellátotti réteg kivételesen méltánylást érdemlő körülménynek minősül. 
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Forrás:39  
A hamvasztási támogatás 2003-2010. évekig terjedő esetszáma és a támogatási összegek 
kifizetése viszonylagos egyensúlyt mutat, azonban a 2011. évben a támogatás kifizetésében és 
az esetszámban is radikális csökkenés tapasztalható. 
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 Forrás:40 

A temetési segély 2003-2010. közötti időszakban történő alakulása során megállapítható, 
hogy mind esetszámban, mind a ráfordítási összegben nagyobb arányú tendenciózus eltérés 
nem figyelhető meg. A 2011. évben azonban egy kisebb mértékű csökkenés vált 
érzékelhetővé. Ezen támogatási formák rendszerszerű átalakításával új alapokat nyitott 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. április 02. napjától. Az egyéni 
támogatásra fordított összegek megemelésre kerültek, eltűnt a rendszerből a hamvasztásos 
temetés és a hagyományos temetés közötti különbségtétel. A két temetési forma a szabályozó 
szintjén egyenrangúan kezelendővé vált.  
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Forrás:41 

Az 1 főre jutó támogatás összege 3.686 Ft-ról 4.422 Ft-ra emelkedett, ami mintegy  
20 %-os emelkedést jelent az elmúlt 3 évben. 
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Forrás:42 
(A *-gal jelölt esetekben fő helyett családot kell érteni.) 

Összehasonlítva a 2010. évet - az adósságkezelési szolgáltatást igénybevevők, illetve 
egészségügyi szolgáltatásra jogosultak kivételével -, a 2011. I. félévben ellátásban részesülők 
száma jelentősen meghaladja az 50 %-os időarányos mértéket. A köztemetés 87 %-os, 
méltányos közgyógyellátás 96,5 %-os, alanyi jogon való közgyógyellátás  
96,7 %-os, míg a normatív alapú közgyógyellátás 103,5 %-os. 
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Forrás:43 
A köztemetésekre 2011. I. félévében kifizetett összeg a 2010. évi összeg 81,9%-a. Figyelembe 
véve az önkormányzatot érintő köztemetések számának drasztikus emelkedését rendeleti 
szinten nyílt lehetőség a valós szükség- és krízishelyzetben élők számára (a családban tartós 
beteg vagy súlyos fogyatékos kiskorú eltartásáról az elhunyt személy halálesete 
következtében egyedül gondoskodó részére, a családban három vagy több kiskorú eltartásáról 
az elhunyt személy halálesete következtében egyedül gondoskodó részére, továbbá azon 
személy részére, aki az elhunyt személy halálesete következtében vált egyedül élővé) a 
temetési segély összegének előre történő kifizetésére. 

A köztemetések számának drasztikus emelkedése egyrészt a temetés költségeinek 
megemelkedésével, másrészt a globális gazdasági válság érintettségével, esetenkénti szociális 
krízishelyzetekkel magyarázható. 
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Forrás:44 
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Az adósságkezelési szolgáltatás (adósságcsökkentési támogatás 2011. évben 12.419 eFt) és a 
lakásfenntartási támogatások változását jelentősen befolyásoló tényezők és okok az alábbiak: 

• a globális gazdasági világválság hatása melynek következtében a kérelmet 
előterjesztő, szociálisan hátrányt szenvedő ügyfelek számának nagymértékű 
növekedése volt tapasztalható a 2008. évet követően, 

• a munkanélküliek számának növekedése nagymértékű háztartási bevétel 
csökkenést eredményezett, 

• a háztartások lakásfenntartással kapcsolatos kiadási tételeinek növekedése. 
Az adósságcsökkentési támogatás esetében a 2010. illetve 2011. évek jelentettek jelentős 
változást.  
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Forrás:45 
 

A 2010. évhez képest ötödére csökkent az „egyszeri” támogatottak száma, melynek oka, 
hogy a háztartások teherbíró képessége nem teszi lehetővé az egyszeri, nagyobb összegű 
önrész kifizetését.  
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Forrás:46 

A „rendszeres” adósságcsökkentési támogatás esetében, ahol az önrész biztosítására havonta 
elosztott összegben van lehetőség a 2008. évi számadathoz képest az esetszám 2009. évre 
közel duplájára, a 2010., illetve a 2011. évhez képest háromszorosára emelkedett, a 
kifizetett támogatási összegek 2008. évhez képest 2010., 2011. évre két és félszeres 
emelkedést mutatnak.  

A tudatosság, a célzottság, az innovativitás, a racionalitás és a méltányos igazságosság 
szakmai alapelvek alapján életre hívott új típusú önkormányzati rendelet 2011. április 2. 
napjától megváltoztatta az adósságkezelési szolgáltatás rendszerének korábbi sematikus 
állapotát. A dinamikus rendszerben a reális szociális hátrány kerül „támogatásra”, a 
támogatási összegek célzott módon a „hátrányszenvedettség” mértékétől függően kerülnek 
megállapításra ún. sávos rendszerben. Nóvumként került jogszabályi keretek közé az ún. 
„előgondozás” jogintézménye, melynek keretei között legfeljebb 3 hónap időtartamban a 
családsegítő szolgáltatás adósságkezelési tanácsadója feltárja az adósság keletkezése okait, 
feltárja az anyagi egyensúlyvesztés okait, feltárja a lakhatást veszélyeztető krízishelyzetet 
előidéző okokat, vizsgálat tárgyává teszi az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos 
kötelezettségek teljesíthetőségét, továbbá megvizsgálja a veszélyeztetettség megszüntetése 
érdekében a tanácsadóval történő aktív, tevékeny kliensi közreműködést. 
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Forrás:47 
A méltányos lakásfenntartási támogatás a 2004-2008. közötti időszakban közel azonos 
mértékben került kifizetésre, azonban a 2009. évtől a társadalmi-, gazdasági problémák 
hatására esetszámban és összegében is nagymértékű emelkedést mutat. A 2008. évhez 
képest 2010. évre a támogatásra fordított összeg közel háromszorosára emelkedett, majd az új 
fundamentumokat teremtő jelzett önkormányzati rendelet megalkotásával a tudatos célzottság 
került előtérbe és ennek megfelelően a legrászorultabb személyi kör számára biztosít a helyi 
közösség „többlettámogatást”.  

A rendszer új eleme, hogy a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként nyújtott 
ellátás megállapíthatósága során  

• az egyedül élő,  
• gyermekét illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő,  
• a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos kiskorú eltartásáról gondoskodó szülő vagy más 

törvényes képviselő, 
• a három vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodó szülő vagy más törvényes képviselő, 
• a társadalombiztosítási nyugellátásról rendelkező jogszabályban meghatározott, a 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő 
egyedül élő vagy  

• a lakáscélú pénzintézeti kölcsönt törlesztő személy 
kiemelt prioritást élvez a támogatás odaítélése kapcsán. 

Az Szt. 2011. szeptember 1. napjától hatályban lévő rendelkezései a lakásfenntartási 
támogatás rendszerszerű átalakítását jelentette. Az Szt. módosítása a jogosultsági 
jövedelemhatár emelését, a jövedelmen belüli költségarányra vonatkozó előírás eltörlését, a 
reálisabb jövedelmi és kiadási viszonyokat megjelenítő fogyasztási egység bevezetését, a 
valódi szociális rászorultságot szem előtt tartó vagyoni helyzet vizsgálatát és a természetbeni 
ellátás primátusát tartalmazza. Mindezeken túlmenően a szociális alapú gázár- és 
távhőtámogatás jogosultjai ezen ellátási forma igénybevételével válhatnak jogosulttá a 
korábbi energiafelhasználási támogatásra. 
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Forrás:48 

 

A súlyos fogyatékos, valamint a tartósan beteg 18 év alatti személyek ápolásáért fizetett 
alanyi ápolási díj összegének fokozatos emelkedése tapasztalható 2003. évtől.  

A méltányos ápolási díjak tekintetében a tartósan beteg 18 év feletti személy ápolását, 
gondozását ellátó jogosultak részére fizetett ápolási díj kifizetett összege a 2003. évben volt a 
legmagasabb összegű, ezt követően ún. stagnálás tapasztalható az ellátásra kifizetett összeg 
tekintetében.  

Az ápolási díj mértékének növekedése magyarázható foglalkoztatottsági okokkal is, ugyanis a 
szolgálati időre jogosító ellátás a munkát vesztett, a munkaerőpiacról ideiglenesen vagy 
tartósan kiszorult személyek menekülőútját jelentheti.   

Kérdésként merül fel az egészségügyi szolgáltatást nyújtók „partnersége” az ellátásra való 
jogosító feltételek teljesítésében. A rendeletrevízió 2011. május 1. napjától a tudatos 
célzottság jegyében kivezette a méltányos ápolási díj jogintézményét az ellátások helyi 
rendszeréből oly módon, hogy segítő kontrolltevékenység beépítése mellett a valóban 
jogosultak továbbra is e támogatás jogosultjai maradtak. Az Önkormányzat a szociális 
alapszolgáltató tevékenység keretei között kívánja megvalósítani a jövőben az ellátási igény-
kielégítést. 
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6.1.1.2./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

Helyi szintű rendelet revidiációja megtörtént, a reális szükséglet-centralitás elvének érvényre 
juttatásával racionálisan újjáépített helyi ellátási rendszer került életre hívásra. 
A szükségletek, reális igények folyamatos szakmai nyomonkövetése szükséges az 
ellátórendszer megújuló stabilitása okán. A pénzbeli ellátások természetben nyújtott 
ellátásokkal történő kiváltási lehetőségének folyamatos vizsgálata, a támogatás célzott, 
tudatos felhasználására figyelemmel.  

Folyamatos szakmatársadalmi párbeszéd, szociális meghallgatás, szakmai szükséglet- és 
igényfelmérés a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, az Egyesített 
Szociális Intézmény, a Kríziskezelő Központ, Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított 
Otthon, a "Szociális Háló" civil és karitatív partnerei, valamint a Kodolányi János Főiskola 
Szociális Tanulmányok Tanszéke bevonásával.  

6.1.1.3./ Megvalósítás költségvetési forrása: 

A nyomonkövetési, felmérési, vizsgálati szakasz forrásigény-mentes. Az esetleges 
ellátásfejlesztés a költségvetési lehetőségek függvényében.  

6.1.1.4./ Felelős, határidő: 

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző 

Határidő:  2012. december 31. első felmérésre 

6.1.2.  Gyermekjóléti támogatások helyzetképe: 
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Forrás:50 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetszámát, illetőleg az e támogatásra kifizetett 
összeget vizsgálva megállapítható a tartós csökkenési tendencia, amely a korábbi sematikus 
szabályrendszer a normatív pontosságú szabályozás hiánya, valamint a szociális válság- és 
veszélyhelyzetek, a rendkívüli élethelyzetek, a létfenntartást veszélyeztető krízisállapotok 
szabályozatlanságának a reális szükségletekre irányuló, illetve kógens szabályokat bevezető 
rendszerszemlélet tudatos átalakítására való átmenet következménye. Mindemellett az 
országos szintű jogszabályok lekövetése, a kizárólagos legalitás elvének érvényre juttatását 
célzó szabályok kerültek bevezetésre. Az Önkormányzat a 2011. évben bekövetkezett rendelet 
revidiálási tevékenysége során kiemelt figyelmet fordított a gyermekét illetve gyermekeit 
egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő támogatására. Esetükben a jövedelmi 
határ 30 %-os mértékű emelést vezetett be a korábbi szabályozáshoz képest. (Egy főre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ról 180 %-ra került 
megemelésre.) 

Intézményi étkezési térítési díj támogatásának alakulása (Ft)
(2003-2011.11.17.)
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 Forrás:51 
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A diagram alapján szembetűnő, hogy a 2003. évhez képest a teljes egészében önkormányzati 
saját erőt igénylő ellátásra fordított összeg negyedére csökkent. Ezen ellátási forma tartós 
csökkenése a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátást érintő országos szintű 
jogszabályváltozás eredményeképpen követhető le tekintettel arra, hogy az ingyenes 
étkeztetés fokozatosan lett hozzáférhető a szociális szükségben élő gyermekek számára. 
Mára már az 1-8. évfolyamos tanulók számára, amennyiben rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek térítésmentes étkeztetés kerül biztosításra. Az Önkormányzat a 
2011. évben bekövetkezett rendelet revidiálási tevékenysége során kiemelt figyelmet fordított 
a gyermekét illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő 
támogatására. Esetükben a jövedelmi határ 30 %-os mértékű emelést vezetett be a korábbi 
szabályozáshoz képest. (Egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-ról 180 %-ra került megemelésre.) 
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Forrás:52 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény mind összegben, mind esetszámban való 
emelkedése 2006. évben az országos szintű jogszabályok többszörös módosításának 
eredménye. A 2007. és 2008. évben a 2006. évhez képest egy kisebb mértékű csökkenés volt 
tapasztalható, azonban a természetbeni ellátások elsődlegességének elvéből fakadó 
jogszabályi környezetváltozás az esetszám és a kifizetett összeg tekintetében is emelkedést 
mutat a 2009., 2010. és a 2011. években. A támogatás célzottá és átláthatóvá tétele 
fokozatosan biztosított lehetőséget arra, hogy az évente két alakalommal nyújtott pénzbeli 
támogatás mellett a rászorult gyermekek természetben többlettámogatáshoz (ingyenes 
tankönyv, ingyenes, kedvezményes étkeztetés, egyéb kedvezmények) juthassanak. 
A gyermeket gondozó családok a támogatáshoz való hozzájutással a 
gyermeknevelés/gyermekgondozás tudatos segítségeként értékelhetik a jelenlegi jogszabályi 
környezet biztosította lehetőségeket. Mindemellett azonban természetesen a 2008. évben 
bekövetkezett gazdasági válság hatása a gyermeknevelés költségeire is kihatással volt és 
kihatással van a mai napig is. Ezen támogatás önkormányzati saját bevételt nem igényel, a 
központi költségvetés biztosítja mind a pénzbeli, mind a természetbeni ellátás összegét. 
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6.1.2.2./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

Helyi szintű rendelet revidiációja megtörtént, a reális szükséglet-centralitás elvének érvényre 
juttatásával racionálisan újjáépített helyi ellátási rendszer került életre hívásra. 
A szükségletek, reális igények folyamatos szakmai nyomon követése szükséges az 
ellátórendszer megújuló stabilitása okán. A pénzbeli ellátások természetben nyújtott 
ellátásokkal történő kiváltási lehetőségének folyamatos vizsgálata a támogatás célzott, tudatos 
felhasználásra figyelemmel.  

Folyamatos szakmatársadalmi párbeszéd, szociális meghallgatás, szakmai szükséglet- és 
igényfelmérés a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, az Egyesített 
Szociális Intézmény, a Kríziskezelő Központ, Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított 
Otthon, a "Szociális Háló" civil és karitatív partnerei, valamint a Kodolányi János Főiskola 
Szociális Tanulmányok Tanszéke bevonásával.  

6.1.2.3./ Megvalósítás költségvetési forrása: 

A nyomonkövetési, felmérési, vizsgálati szakasz forrásigény-mentes. Az esetleges 
ellátásfejlesztés a költségvetési lehetőségek függvényében.  

6.1.2.4./ Felelős, határidő: 

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző 

Határidő:  2012. december 31. első felmérésre, egyébként folyamatos 

7.1./ Nők általános helyzetképe: 
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Forrás:53 
Az elmúlt 20 évet összehasonlítva Székesfehérváron a férfiak száma 10.2 %-os, a nők száma 
csak 6,06 %-os csökkenést mutat. A grafikon egyrészt szemlélteti a népesség csökkenést, 
másrészt a két nem közötti arányeltolódást a nők javára.  

                                                 
53 KSH Tájékoztatási adatbázis/Területi statisztika/Éves településstatisztikai adatok 2009-es 

településszerkezetben/Lakónépesség, állandó népesség 
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7.1.1./ Nemek egyenlősége: 

A nemzeti jogszabályok közül a nemek közötti megkülönböztetés általános tilalmát az 
Alaptörvény XV. cikkének (1) bekezdése rögzíti, valamint a (3) és (5) bekezdése kimondja, 
hogy a nők és férfiak egyenjogúak, valamint Magyarország külön intézkedésekkel védi a 
gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. Az Esélytv. tiltja a nemi alapú 
diszkriminációt is. 

A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség biztosítása az Európai Unió, azon belül 
Magyarország és természetesen Székesfehérvár város egyik legfontosabb politikai célja.  
A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód biztosítása a nőkkel szembeni hátrányos 
megkülönböztetés, azaz a diszkrimináció tilalmát jelenti. Az egyenlő bánásmóddal 
szemben az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg, hogy lépéseket kell tenni a nők 
tényleges egyenjogúsítása érdekében az élet legkülönbözőbb területein, így az oktatás, 
egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság, közélet stb.  
A jogszabályok a nemek közötti diszkriminációt tiltja. Így a férfi polgárok ugyanúgy 
élhetnek ezekkel a jogokkal, mint a nők. Bár a gyakorlatban a férfiakat sokkal kevesebb 
hátrányos megkülönböztetés éri, mint a nőket. Az erőfeszítések ellenére a nemek közötti 
esélyegyenlőség még ma sem valóság, még mindig jelentősek a bérkülönbségek, elvétve 
találni csak női vezetőket politikai és gazdasági területeken, mindennaposak a diszkriminatív 
álláshirdetések. Legfontosabb feladat ezen megkülönböztetések felszámolása, jelentős 
mértékű csökkentése. 

7.1.2./ Társadalmi problémák, nemek közötti különbségek: 

A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket 
terhelik. Túlnyomórészt a nők látják el a gyerekeket és az időseket, sőt, magukat a dolgozó 
vagy nem dolgozó férfiakat is, ezért sokkal érzékenyebbek a munkahely távolságára, a 
megkövetelt fegyelemre stb. A nők ilyen mértékű kettős leterheltsége (munkahely, család-
háztartás) enyhítéséhez nagyfokú társadalmi és családon belüli szemléletváltásra van 
szükség. Biztosítani és segíteni kell a munka és a magánéleti kötelezettségek összehangolását 
családon belül, a nők és férfiak számára egyaránt. Az utóbbi időben a gyermekszülések 
idejének kitolódása figyelhető meg, ami a nők karrierépítésének erősödésére utal. 

7.1.3./ Nemek munkaerő-piaci esélyegyenlőtlensége: 

A nők általában „nőies” szakmákat tanulnak, - így egyes területeken az alkalmazottak 
kizárólag nők pl.: bölcsődékben, óvodákban, pedagógus pályán, szociális intézményekben, 
szolgáltatóknál - jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorultak, szorulnak. 
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Forrás:54 

Az elmúlt 100 év nemenkénti foglalkoztatását mutatja a fenti grafikon. Jelentős a változás, a 
nők foglalkoztatása 25,2 %-ról 45,7 %-ra növekedett. A társadalmi változások, a gazdasági 
élet fejlődése következtében az emberi munkaerő szükséglet iránti igény is nőtt. Az 1900-as 
évek elején a nők „csak” a gyermekek nevelésével, a háztartás vezetéssel foglalkoztak az 
50-es - 60-as évektől kezdődően fokozatosan helyezkedtek el állami munkahelyeken, 
elsősorban könnyűiparban, kereskedelemben és vendéglátóiparban, majd a későbbiekben 
hivatalokban, közintézményekben. A felsőfokú végzettség iránti igény fokozatos növekedést 
mutat a nők esetében is, így az oktatói, nevelői munkakörökben részvételük ma már 
jelentősebb a férfiakénál. 
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Forrás:55 

A foglalkoztatottsághoz képest fordított arány tapasztalható a nemek közötti munkanélküliség 
területén. A gyermekek számának növekedése a nőket „megbízhatatlan”, míg a férfiakat 
„megbízható” munkaerőnek tünteti fel a munkaadók szemében, mivel a nők feladatának 
tartják a gyermeknevelést, s ezért csak „másodlagos” munkaerőnek tartja őket a munkaerő-
piac, s gyakran ezeket a sztereotípiákat a nők is elfogadják. 

                                                 
54 KSH Könyvtár/Kiadványok/A munkaerőpiac múltja, jelene/Táblázatok 
55 NFSZ/Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja/Statisztika/Fejér megye/Munkaerőpiaci 

információ 2007-2011. 
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7.1.4./ Nemek jövedelmi helyzete: 
A nők bérelmaradása elsődlegesen nem annak tulajdonítható, hogy azonos munkáért nem 
azonos bért fizetnek a férfiaknak és a nőknek, hanem annak, hogy a két nemhez tartozók 
eltérő típusú munkát végeznek. Az egyenlőtlen bérezés általában a javakhoz, 
kompetenciákhoz és lehetőségekhez való egyenlőtlen hozzáférést is eredményez.  
A nők öregségi nyugdíj összege is lényegesen alacsonyabb, mint a férfiak nyugdíj 
összege. 
7.1.5./ Nemek iskolai végzettsége: 
Országos átlaghoz hasonlóan Székesfehérváron a nők iskolai végzettsége általánosságban 
valamivel magasabb, mint a férfiaké. A munkaképes korú nők nagyobb százalékának van 
középfokú, illetve felsőfokú végzettsége, mint a hasonló korú férfiaknak. A férfiak viszont 
magasabb arányban rendelkeznek szakképesítéssel. A lányok a gimnáziumokban 
jelentősen felül, a szakiskolákban jelentősen alul képviseltek. Az iskolai rendszeren kívüli 
képzésekben is a nők relatíve magasabb számban vesznek részt, mint a férfiak. 
A munkaerő-piaci képzések sajátossága, hogy a képzésben részt vevő nők aránya általában 
közel 10 %-kal magasabb a képzésben részt vevő férfiak arányánál. 
7.1.6./ Nők és az erőszak: 
A nők elleni erőszak lehet: családon belüli erőszak, szexuális zaklatás, nemi erőszak, 
emberkereskedelem, prostitúció, fenyegető zaklatás, kényszerházasság. A nők elleni 
kapcsolati erőszak elkövetője általában férfi, akitől az áldozat többé vagy kevésbé függ, vagy 
függött, vagy akivel szemben az áldozat épp függetlenségét igyekezett megvédeni. A nők (és 
a gyermekek) elleni szexuális erőszak döntő hányada családi, ismeretségi kapcsolatokon belül 
történik. A nők (és gyermekek) azonban nem csak a partnerkapcsolatban szenvednek el 
szexuális erőszakot, hanem idegenektől, közterületeken, szolgáltató - és munkahelyen stb. is. 
A bűncselekményekben a nők ötször gyakrabban jelennek meg sértettként, mint 
elkövetőként. 
7.1.7./ Nők és férfiak esélyegyenlőtlenségének csökkentése: 
Székesfehérváron a nők és férfiak esélyegyenlőtlenségére az országos adatok jellemzőek. 
A nők gazdasági kiszolgáltatottságának csökkentésére, a nőket érő erőszak 
megakadályozására, a nők gazdasági életben, valamint közéletben való részvételének 
növelésére nincs az önkormányzatnak hatásköre, így intézkedést ezzel kapcsolatosan a 
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja alapján jelen program nem tartalmaz. 
7.2./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 
A nők és a férfiak esélyegyenlőtlenségének csökkentését az Önkormányzat hatáskörébe 
tartózó intézkedésekkel nem tudja csökkenteni, így a Korm. Rendelet 7. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján erre a feladatra vonatozó intézkedést jelen program nem tartalmaz. 
A nők munkábaállásának segítéséhez kapcsolódik a bölcsődei férőhelyek bővítésének és 
a családi napközi igénybevételének szociális támogatása, melynek intézkedéseit lásd a 
11.1.1.2. és 11.1.2.2. pontokban. 
Az Önkormányzat a 732/2011. (XI.10.) számú határozatával támogatta az Echo Innovációs 
Műhely Közhasznú Egyesület pályázatát, mely a TÁMOP 5.6.1. C-11/2 kódjelű “Csillagkapu 
modell-program az áldozattá válás megelőzése és áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér 
megyében címet viseli. A pályázat részei: Áldozatsegítő modul, Kompetenciafejlesztő modul, 
YRBSS modul, valamint Bűnmegelőzési modul. 
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8.1./ Romák általános helyzetképe: 

A magyarországi kisebbségeknek a társadalomban betöltött helyzetét az Alaptörvény 
XXIX. cikkének (1) bekezdése rögzíti, mely kimondja, hogy Magyarországon élő 
nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar 
állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. 
A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven 
való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű 
oktatáshoz. 

Mérvadó szakértői becslések szerint Magyarországon a cigány népesség száma jelenleg 
mintegy 450-600 ezer főre tehető. A csökkenő nem roma népességgel szemben létszámuk nő, 
és a demográfiai előrejelzések szerint a következő 50 évben népességen belüli arányuk a 
jelenlegi 5%-ról 11%-ra emelkedik. 

Anyanyelvük általában magyar, de a lovári nyelvet is beszéli néhány százalékuk. Általában 
azonos kisebbségűek házasodnak, de jellemző körükben a vegyes házasság. Többségükben 
általános iskolai végzettséggel, illetve szakképzettséggel is rendelkeznek.  

 
Forrás:56 

A romák legnépesebb korosztálya a legfiatalabbak csoportja. 

Szociális körülményeiket, gazdasági helyzetüket tekintve a romák a magyar társadalom 
leghátrányosabb helyzetű csoportját alkotják. A romák munkaerő-piaci helyzete drámai 
mértékben romlott a rendszerváltás után. Az állami építőipari cégek, mezőgazdasági 
szövetkezetek, amelyek a legtöbb roma betanított munkást foglalkoztatták, tönkrementek. 

A romák a legveszteségesebb gazdasági ágazatokban dolgoztak, és ezeknek is a 
legalacsonyabban képzett munkásai voltak. Munkavállalásukat számos tényező nehezíti, így 
alacsony képzettségi szintjük, a munkaerőpiacon tapasztalható diszkrimináció. A romák 
alkalmazásának egyik jellemzője; a nem bejelentett – tehát nyugdíj- és egészségügyi 
járulékfizetéssel nem járó –, alkalmi munkák elterjedése.  

                                                 
56 HVG 2009/18. sz. 
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A romáknak a nem roma lakossághoz képest jelentős hátrányokkal kell szembenézniük az 
iskolázottság területén is.  

A roma gyerekek az átlagnál jóval alacsonyabb arányban részesülnek óvodai ellátásban, és 
hátrányaik az iskolai előmenetel tekintetében is számottevőek: közülük az átlagosnál 
kevesebben fejezik be az általános iskolát, és csak szórványosan kerülnek be a középfokú, 
illetve a felsőfokú oktatásba.  

A tizenéves korukban, akár több gyereket is szülő roma nők teljesen kiszorulnak az oktatási 
intézményrendszerből, következésképpen a munkaerő-piacról is. Ezen folyamat drasztikus 
következménye, hogy kizárólag segélyből fognak élni, s emiatt kiesnek a biztosítás alapú 
nyugdíjrendszerből is. 
Tényleges számukról pontos adatokkal nem rendelkezik az Önkormányzat. 
Székesfehérváron a Lungo Drom Polgári Szövetség helyi szervezete, valamint a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat működik, mint roma helyi érdekképviseletek. 

A városban kifejezett roma negyedek, gettók nincsenek, de bizonyos városrészekben a 
lakóhelyi tömörülés érezteti hatását, ahol koncentráltan figyelhető meg a szegénység és az 
etnikai elszigeteltség problémái. 

8.2./  Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

Fontos a közoktatáson keresztül a "normaintegráció" elérése, mindamellett a kulturális 
identitás-védelmet, a hagyománytiszteletet az állami, helyi közösségi normarendszer keretei 
között biztosítani szükséges. Lehetőséget kell biztosítani számukra a felzárkózásra, amit 
többfrontú "intézményes" (óvoda, közoktatás, munkaerő-piac, a szocializáció egyéb 
színterei) érzékenyítéssel lehet elérni. Törekedni kell a bipoláris előítélet-mentes 
együttélésre, az együttgondolkodása, együttmozgása, együtt munkálkodása a probléma 
felszámolhatóságának érdekében. 
Első lépésként egy "állapot-felmérés" -t kell készíteni (szociológiai jellegű kutatás, kérdőíves 
adat, tény, körülmény-feldolgozás) majd következik az "igény-felmérés" (kisebbségi csoport 
tartós bevonása). Ezután az előzőek alapján elkészült munkaanyag "értékelő 
társadalmasítása". A munkába bevonhatók a közoktatási intézmények, kiemelten a 
Kodolányi János Főiskola, a Székesfehérvári Kistérség Szociális Alapszolgáltatási Központ 
szociális munkásai, a város civil és karitatív szervezetei, valamint a roma szervezetek. 
A felzárkózásban kiemelkedő szerepet tölthetnek be az önkéntesek. 
A városban és a megyében működő romákkal foglalkozó civil szervezetekkel való 
együttműködési lehetőségek vizsgálata szükséges a felzárkózás érdekében.  

8.3./  Megvalósítás költségvetési forrása: 

A költségvetési lehetőségek függvényében.  

8.4./  Felelős, határidő: 
Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző 

Határidő:  2013. december 31. első felmérésre, egyébként folyamatos 
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9.1./ Munkanélküliek általános helyzetképe: 

 

Nyilvántartott álláskeresők aránya 
(2007. június - 2011. június)
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Forrás:57 

 
Fejér megye és Székesfehérvár mutatói az elmúlt évekhez viszonyítva kis mértékben, de 
javultak. Az országos átlag tekintetében kedvezőbb a helyzet, a régióhoz képest átlagosnak 
mondható a munkanélküliség alakulása. 
 

Székesfehérváron nyilvántartott álláskeresők 
(2007. június -  2011. június)

8 8038 9988 682

5 5355 374

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

10 000

2007 2008 2009 2010 2011

 
Forrás:58 

Székesfehérváron nyilvántartott álláskeresők száma 2009. júniusában az előző év azonos 
időszakához képest 3.147 fővel emelkedett, ami 56,85 % emelkedés. A 2010. évhez képest 
2011. júniusában 195 fő csökkenés volt tapasztalható. Ez a csökkenő tendencia figyelhető 
meg 2011. februárjától is (1.636 fő), mely biztatónak mondható.  

                                                 
57 NFSZ/Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja/Statisztika/Fejér megye/Munkaerőpiaci 

információ 2007-2011. 
58 NFSZ/Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja/Statisztika/Fejér megye/Munkaerőpiaci 

információ 2007-2011. 
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Forrás:59 

 

A regisztrált álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya szintén 
kedvezően alakult. A maximumot a mutató februárban érte el, azóta csökkenés tapasztalható. 
Csökkenő tendencia figyelhető meg a megyei és a régiós adatok esetében is. Székesfehérvár 
még mindig a régiós átlag felett, de a megyei átlag alatt helyezkedik el. Köszönhető a város 
kedvező földrajzi elhelyezkedésének, gazdasági fejlettségének. A város 2011. júniusban Mór, 
Gárdony, Bicske városokat követve a 4. helyet foglalta el a megyében a nyilvántartott 
álláskeresők aránya alapján, megelőzve Dunaújváros, Ercsi, Sárbogárd, Enying településeket. 

 

Nyilvántartott álláskeresők aránya 
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Forrás:60 

                                                 
59 NFSZ/Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja/Statisztika/Fejér megye/Munkaerőpiaci 

információ 2011. 
60 NFSZ/Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja/Statisztika/Fejér megye/Munkaerőpiaci 

információ 2011. 
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Forrás:61 

A munkanélküliség szempontjából a legveszélyeztetettebb korosztály az 50 év feletti. 
A munkanélküliek 25 %-a tartozik az 50 év feletti korosztályba, és közülük minden 
negyedik, ötödik embernek valamilyen egészségügyi problémája is van, azaz a lakosság 
elöregedésének problémája természetesen kihat a foglalkoztatásra is. A 46-50 éves 
korosztálynál legkisebb a nyilvántartott álláskeresők aránya. A munkanélküliek között a  
25 éves és annál fiatalabbak – köztük a pályakezdők – száma is jelentős. 
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Forrás:62 

Az elmúlt 5 évben az iskolai végzettség alapján nyilvántartott álláskeresők arányát tekintve 
lényeges változás nem volt. Az álláskeresők 66-68 %-át az általános iskolát és 
szakmunkásképző, szakiskolát végzettek jelentik. A felsőfokú végzettek száma 4,2-5,0 % 
közötti. Székesfehérvár tekintetében a főiskolai és egyetemi végzettségűek aránya jelentősen 
meghaladja a megyei átlagot, 5,86-10,05 % között változott. 

                                                 
61 NFSZ/Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja/Statisztika/Fejér megye/Munkaerőpiaci 

információ 2011. 
62 NFSZ/Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja/Statisztika/Fejér megye/Munkaerőpiaci 

információ 2007-2011. 
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Székesfehérváron nyilvántartott álláskereső 
pályakezdők

(2007. június - 2011. június)
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Forrás:63 

A pályakezdő munkanélküliek száma Székesfehérváron 2008. évhez képest több mint 
duplájára emelkedett. A pályakezdő munkanélküliek közé azok a fiatalok sorolhatók, akik 
még nem töltötték be a huszonötödik (felsőfokú végzettség esetén a harmincadik) életévüket. 
A pályakezdő munkanélküliek köréből automatikusan kiesnek azok, akik valamilyen egyéb 
ellátásban (például gyermekgondozási segélyben) részesülnek.  

A diplomával rendelkező pályakezdő munkanélküliek mindenképpen nehéz helyzetben 
vannak. Pár évvel ezelőtt még középvezetői besorolással kezdhették meg karrierjüket, addig 
ma az a cél, hogy munkát találjanak. 
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 Forrás:64 

Az álláskeresők egyre nehezebben tudnak elhelyezkedni, ezért egyre nő a regisztrációban 
eltöltött idő hossza. A nyilvántartott álláskeresők több mint egynegyede (2011. évben) 
12 hónapnál régebben szerepel folyamatosan a regisztrációban. 

                                                 
63 NFSZ/Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja/Statisztika/Fejér megye/Munkaerőpiaci 

információ 2007-2011. 
64 NFSZ/Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja/Statisztika/Fejér megye/Munkaerőpiaci 

információ 2007-2011. 
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9.2./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten törekszik a városban lévő beruházások, 
vállalkozások segítésére, nagy beruházások előmozdítására, a munkahelyteremtés gyakorlati 
megvalósítására a városlakók életminőségének és éltefeltételeinek javítása érdekében.  
2011. évben az Önkormányzat tárgyalásokat folytatott a Jüllich Glas Holding Zrt., valamint a 
Goundfos Hungary képviselőivel, melynek eredményeként várhatóan összesen 550 új 
álláshely létesülhet a városban.  
A foglalkoztatottság csökkentését az Önkormányzat hatáskörébe tartózó intézkedésekkel nem 
tudja befolyásolni, így a Korm. Rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja alapján erre a feladatra 
vonatozó intézkedést jelen program nem tartalmaz. 

10.1./ Lakhatás általános helyzetképe: 

A 2010. év decemberében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata új alapokra 
helyezte a lakásgazdálkodás rendszerét. A szemléletváltás során Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzat tulajdonát képező bérlakó-ingatlanok tudatos, tervszerű, átgondolt, 
szakmai alapon nyugvó, jogszerű gazdálkodásával kapcsolatos gazdasági, valamint szociális 
„érték-és érdekorientált” előírások, követelmények figyelembevételével került sor a helyi 
közhatalom által megalkotandó jogi kötőerővel rendelkező szabályrendszer életre hívására.  

A települési önkormányzati szintű lakásgazdálkodási tevékenység a jelenlegi, a globális 
gazdasági válsággal érintettség okán reflektorfénybe került, a társadalmi "sorskérdések" egyik 
központi, megoldást igénylő elemévé lépett elő. Fókuszban kezeli önkormányzatunk is. A 
helyi közhatalom által megfogalmazott lakásigénylési feltételrendszer, szempontkatalógus, a 
szociális bírálati rendszer, a multiszektorális területi együttműködés a valódi szociális válság-
és krízishelyzetek kezelésére próbál eszközül szolgálni a bérlakás-állomány által biztosított 
keretek között. Az önkormányzati bérlakás-állomány (1164 db) 77 %-a (891 db) nyújt 
lehetőséget „szociális alapú bérleti jogviszony” létesítésére.   

Kiemelt elvek, célok:  
• a bérlakás-állomány állagmegóvására, rendeltetésszerű használatára való tudatos 

törekvés,  
• a bérlakás-gazdálkodással kapcsolatos testületi, igazgatási jogosultságokat, 

kötelezettségeket a tulajdonos önkormányzat mindennemű érdekeire, a város 
lakossága által megteremtett értékek megóvására figyelemmel kell gyakorolni,  

• a panaszmentességre, az objektív módon mérhető nyugalmas lakókörnyezetek, 
életterek megtartására, kialakítására, a lakóközösségek értékmegőrző, értékteremtő 
képességének kiaknázására, a személyi, lakossági biztonságérzet megteremtésére 
szükséges törekedni, 

• az együttélés során keletkező esetleges diszfunkciók elhárítása, orvoslása, korrekciója, 
• preventív módon segítséget nyújtani az értékteremtő, értékmegőrző közösségek 

létrejöttében,  
• megkönnyíteni a lakossági biztonsági terhek vállalását, azaz egyrészt az 

önkormányzati tulajdonvédelem, másrészt a lakossági személyvédelem, szükséges 
megteremteni ezen „intézmények” valódi képviseletét. 
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A jogilag determinált szabályrendszer életre hívása megtörtént, eredmények rövid-, közép-és 
hosszútávon is várhatóak.  

Székesfehérváron az önkormányzati bérlakásállomány megoszlása 
2011. évben 

891

273

I. övezeti besorolású önkormányzati bérlakások 
(piaci alapú bérbeadás)

II. övezeti besorolású önkormányzati bérlakások 
(szociális alapú, piaci alapú bérbeadás)

 
Székesfehérvár Önkormányzat rendelkezésére álló 1.164 bérlakás állomány 76,5 %-a 
II. övezeti besorolású, mely övezetre a piaci és szociális alapú a bérbeadás jellemző, míg  
jellemző 23,5 %-a I. övezeti besorolásba tartozik kifejezetten piaci alapon történik a 
bérbeadás. 
 

Székesfehérváron bérleti jogviszonyok megoszlása I. övezetben 
(2011. évben)

25

82

166

I. övezeti besorolású önkormányzati bérlakások:
határozott idejű jogviszony
I. övezeti besorolású önkormányzati bérlakások:
határozatlan idejű jogviszony
I. övezeti üres önkormányzati bérlakások

 
Az I. övezetbe tartozó 273 bérlakás 30,1 %-ánál a bérlő és a bérbeadó között határozott idejű 
szerződés van érvényben, 60,8 %-a határozatlan idejű, s jelenleg 9,1 %-a áll üresen, a bérlő 
kijelölés folyamatban van. 
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Székesfehérváron bérleti jogviszonyok megoszlása II. övezetben
(2011. évben)

691

173
27

II. övezeti besorolású önkormányzati
bérlakások: határozott idejű jogviszony

II. övezeti besorolású önkormányzati
bérlakások: határozatlanidejű jogviszony

II. övezeti üres önkormányzati bérlakások

 
 
A II. övezetbe tartozó 891 bérlakás 77,6 %-a határozott idejű, 19,4 %-a határozatlan idejű 
szerződéssel rendelkezik s jelenleg 3 %-a áll üresen, a bérlő kijelölés folyamatban van. 

10.2./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

Vizsgálni szükséges a bérlakás-állomány szociális jellegű fejlesztésének lehetőségét a 
költségvetés teherbíró képességének függvényében. 

10.3./ Megvalósítás költségvetési forrása: 

Az önkormányzat a fejlesztések finanszírozását a költségvetési lehetőségei függvényében 
biztosítja és a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kíséri.  

10.4./ Felelős, határidő: 

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző 

Határidő:  folyamatos 

11.1./ Gyermekvédelem : 

11.1.1./ Bölcsődei ellátás (célcsoport: 0- 3 éves korú kisgyermek): 

11.1.1.1./ Helyzetelemzés: 

Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi 
fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Vállalhatja 
azonban a hat éven aluli fogyatékos gyermek korai fejlesztését, gondozását, fejlesztő 
felkészítését, amennyiben ennek tárgyi és személyi feltételeivel rendelkezik. 
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Székesfehérváron 1986-ban a bölcsődék száma 11 db volt 764 férőhellyel, 2011. évben 
7 bölcsőde – 6 önkormányzati fenntartású és 1 alapítványi – működik 444 + 84 férőhellyel. 
(Ebből 28 férőhely tekintetében a működési engedély várhatóan 2012. január 1-jétől lesz 
jogerős.) 

A Speciális Fejlesztő és a Százszorszép Bölcsődében van lehetőség fogyatékkal élő 
kisgyermekek ellátására. Mindkét intézmény rendelkezik a sajátos nevelési igényű gyermekek 
korai fejlesztéséhez szüksége OM azonosítóval, illetve a feladat végzéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételrendszerrel. 

A Százszorszép Bölcsődében teljes integrációban, enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő 
gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelése, korai fejlesztése és gondozása, a 
Speciális Fejlesztő Bölcsődében szegregáltan, súlyos és halmozottan fogyatékos 
gyermekek fejlesztő felkészítése is történik. A két intézményben az elmúlt év során 43 
sajátos nevelési igényű kisgyermek felvételére került sor a Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértői Bizottság kijelölése és szakvéleménye alapján. 
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Férőhelyek számához viszonyítottan a várakozók száma (fő)
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65 Bölcsődék működési engedélye 
66 Bölcsődék statisztikái 
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A 6 önkormányzati fenntartású bölcsőde nyilvántartása szerint 2011. október 31-én összesen 
97 fő kisgyermek, a Székesfehérvári Csemete Alapítványnál 51 fő kisgyermek szerepel a 
bölcsődei várólistán. A várakozók száma a férőhelyek több mint 30 %-át jelenti.  

A bölcsődei elhelyezésről való döntsénél az intézmény vezetője a szülők munkavégzése 
mellett figyelembe veszi a szülők esetleges betegségét, a gyermek fejlődésének érdekeit, a 
szülő egyedülállóságát, valamint a szülő szociális rászorultságát. 

11.1.1.2./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

Az utóbbi években a lakosság részéről egyre növekvő az igény a bölcsődei elhelyezések 
iránt, mely indokolttá tette a Napraforgó Bölcsőde épületének bővítését, valamint a további 
férőhelyek tekintetében a lehetőségek áttekintését. 

Az Önkormányzat 2011. november 30. napján megvitatta a bölcsődei és óvodai férőhely 
bővítésének lehetőségeiről készített tájékoztatót, melyet elfogadott.  

11.1.1.3./ Megvalósítás költségvetési forrása: 

Az Önkormányzat a bölcsődei férőhelyek tekintetében a 2012. évi költségvetési rendeletének 
elfogadását követően, a rendelkezésre álló finanszírozási források ismeretében dönt a konkrét 
férőhelyek bővítésről. A finanszírozási forrásokhoz a pályázati lehetőségeket folyamatosan 
figyelemmel kíséri.  

11.1.1..4./ Felelős, határidő: 

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző 
 Móricz Zsuzsanna igazgató, 
 Barabás Emőke igazgató 

Határidő:  2014. december 31. 

 

11.1.2./ Családi napközi (célcsoport: 20 hetestől 14 éves korú gyermek): 

11.1.2.1./ Helyzetelemzés: 

A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, 
továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, 
valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi 
napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása.  
A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos 
gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. 
2011. évben Székesfehérváron 16 családi napközi működik, az egyes intézményekben az 
engedélyezett férőhelyek száma 7 fő, így összesen 112 kisgyermek felügyelete biztosítható 
családi napközik keretében. Székesfehérváron a bölcsődei és családi napközik összes 
férőhelyeinek 17,50 %-át biztosítják a családi napközik, amelyek elsősorban a magasabb 
jövedelemmel rendelkező családok gyermekei számára biztosítanak elhelyezési lehetőséget, 
tekintettel a fizetendő térítési díjak összegére. 
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Férőhelyek %-os megoszlása

69,40

13,10

17,50

Önkormányzati bölcsődék Alapítványi Bölcsőde Családi napközik

 

Forrás:67 

Székesfehérváron az önkormányzat olyan rendszert alakított ki 2010. évben, mely segít a 
családi napközit igénybe vevő szociálisan rászorult családok számára. Annak érdekében, hogy 
a szülők munkába állhassanak, illetve közép- és felsőoktatási intézményben nappali tagozaton 
tanulmányaikat folytathassák, a bölcsőde férőhely hiányában történő elutasító döntése, 
valamint szociális rászorultságuk igazolásával önkormányzati térítési díj hozzájárulásban 
részesülhetnek, havi legfeljebb 20.000,- Ft-ban. A családi napközik léte tehermentesíti a 
bölcsődéket, a várólistán lévő gyermekek száma csökken. Az édesanyák akkor tudnak 
visszamenni dolgozni, amikor azt nekik felajánlják. Nő a munkavállalási esélyük, ha van hová 
biztonsággal elhelyezni kisgyermeküket. A nők munkavállalásával a család egzisztenciális 
biztonsága is növekszik.  
A fentiek alapján megállapítható, hogy a bölcsődés korú gyermekek részére nyújtott 
szolgáltatások, ill. napközbeni ellátásuk érdekében működő bölcsődék és családi napközik 
fejlesztése szükségszerű, figyelembe véve a bölcsődés korú kisgyermekek szüleinek 
munkavállalási esélyeinek növelését, a családok anyagi helyzetének, a gyermekek 
esélyegyenlőségének javítását. Az Önkormányzatnak ellátási szerződése van egy, a 
Székesfehérvári Csemete Alapítvány fenntartásában működő családi napközire. 

11.1.2.2./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

A családi napközik férőhely bővítésének igényére az Önkormányzatnak nincs adata. 
Az Önkormányzat hatáskörébe annak fejlesztése nem tartozik, így a Korm. Rendelet 7. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján erre a feladatra vonatozó intézkedést jelen program nem 
tartalmaz. 

11.1.3./ Családi- és házi gyermekfelügyelet (célcsoport: 2 - 4 éves korú gyermek): 

11.1.3.1./ Helyzetelemzés: 

Családi gyermekfelügyelet nem működik Székesfehérváron. Házi gyermekfelügyeletet a 
Székesfehérvári Csemete Alapítvány biztosít, mely ellátásra az Önkormányzattal ellátási 
szerződést kötött. A városban házi gyermekfelügyeletre kb. 5-6 éve nem merült fel igény. 

                                                 
67 Működési engedélyek 
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A Csemete Alapítvány által működtetett Fecske Szolgálat a fogyatékossággal élők 
(gyermekek és felnőttek) és családjaik részére havi maximum 20 órában segítő szolgáltatást 
biztosít. A szolgáltatás a sérült emberek otthoni felügyeletét, egészségügyi, 
közintézményekbe történő kísérését jelenti, ezáltal lehetővé válik a fogyatékos emberek és 
családjaik számára a társadalmi életben való minél teljesebb részvétel és aktivitás. Jelenleg a 
Székesfehérvári Kistérség településein és Sárbogárd városban érhető el a szolgáltatás. A 
szolgáltatást 50 család, azon belül 56 fő veszi igénybe rendszeresen. 

Az Önkormányzatnak ellátási szerződése van egy, a Székesfehérvári Csemete Alapítvány 
fenntartásában működő házi gyermekfelügyeletre. 

11.1.3.2./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

A családi- és házi gyernekfelügyelet férőhelyeinek bővítésére igényt az Önkormányzatnál 
nem nyújtottak be. Az Önkormányzat hatáskörébe ezen szolgáltatás fejlesztése nem tartozik, 
így a Korm. Rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja alapján erre a feladatra vonatozó 
intézkedést jelen program nem tartalmaz. 

11.1.4./ Gyermekek átmeneti gondozása (célcsoport: 0 - 18 éves korú gyermek): 

11.1.4.1./ Helyettes szülői ellátás: 

11.1.4.1.1./ Helyzetelemzés: 

A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását a saját háztartásában 
biztosítja. Ezt a szolgáltatást Székesfehérváron az Alapszolgáltatási Központ 8 férőhellyel 
látja el, melyet 2009. évtől a szülők egy alkalommal sem igényeltek. 

11.1.4.1.2./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

A helyettes szülői hálózat férőhelyeinek bővítésére igényt az Önkormányzatnál nem jeleztek, 
a férőhely kapacitás az igényeknek megfelelő, így a Korm. Rendelet 7. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján erre a feladatra vonatozó intézkedést jelen program nem tartalmaz. 

11.1.4.2./ Gyermekek átmeneti otthona: 

11.1.4.2.1./ Helyzetelemzés: 

Gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg 
ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint 
akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Gyermekek átmeneti 
otthona Székesfehérváron nem működik, bár az ellátás a Gyvt. alapján az önkormányzat 
kötelező feladata lenne. 

11.1.4.2.2./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

A gyermekek átmeneti otthonának kialakítását a Gyvt. kötelező feladatként írja elő az 
önkormányzat számára. A kialakítására jogszabályi kötelezettségből adódóan a lehetőséget 
meg kell keresni. 
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11.1.4.2.3./ Megvalósítás költségvetési forrása: 

A finanszírozási forráshoz a pályázati lehetőségeket az önkormányzat folyamatosan 
figyelemmel kíséri.  

11.1.4.2.4./ Felelős, határidő: 

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző 
 Móricz Zsuzsanna igazgató, 
 Barabás Emőke igazgató 

Határidő:  2014. december 31. 

11.1.4.3./ Családok átmeneti otthona: 

11.1.4.3.1./ Helyzetelemzés: 

Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető 
el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a 
gyermeket emiatt el kellene választani a szülőjétől. 

Székesfehérváron családok átmeneti otthona a Kríziskezelő Központ intézmény egyik 
telephelyén működik 20 férőhellyel. 2009. évben 10 család 17 gyermekkel, 2010. évben 13 
család 23 gyermekkel és 2011. évben 13 család 18 gyermekkel vette igénybe a szolgáltatást. 

11.1.4.3.2./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

A családok átmeneti otthonának bővítésének lehetőségét meg kell vizsgálni. A krízishelyzetbe 
került családok száma egyre magasabb, így ezen ellátásra várhatóan a következő években nő 
az igény.  

11.1.4.3.3./ Megvalósítás költségvetési forrása: 

A finanszírozási forráshoz a pályázati lehetőségeket az önkormányzat folyamatosan 
figyelemmel kíséri.  

11.1.4.3.4./ Felelős, határidő: 

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző,  Móricz Zsuzsanna igazgató, Barabás Emőke igazgató 

Határidő:  2015. december 31. 

11.2./ Gyermekvédelmi szakellátás: 

11.2.1./ Helyzetelemzés: 

Gyermekvédelmi szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az 
átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további 
utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását. 
A székesfehérvári illetékességű gyermekek gyermekvédelmi szakellátását az önkormányzat 
ellátási szerződéssel biztosítja.  

2009. évben éves átlagban a gondozási napok alapján 76,3 fő, 2010. évben 47,62 fő, majd 
2011. év novemberéig 50 fő székesfehérvári illetékességű gyermek részesült ebben a 
szolgáltatásban. 
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11.2.1.2./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

A gyermekvédelmi szakellátást 2011. december 31. napjáig a Fejér Megyei Önkormányzat 
fenntartásában működő intézményrendszer biztosítja. 2012. január 1-jétől jogszabályi 
változtatások miatt az intézményhálózat fenntartója változni fog. Javasolt az új fenntartóval is 
hasonlóan szerződést kötni a feladat ellátására vonatkozóan. A fennálló rendszeren változtatni 
a jelenlegi feltételek esetében nem szükséges, így a Korm. Rendelet 7. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján erre a feladatra vonatozó intézkedést jelen program nem tartalmaz. 

11.3./ Gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekjóléti szolgálat: 

11.3.1./ Helyzetelemzés: 

A gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, mely szolgáltatást 
Székesfehérváron az Alapszolgáltatási Központ nyújtja. A gyermek védelembevétele jegyzői 
hatáskör, mely feladatot a Polgármesteri Hivatal látja el. 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban. 
Gyvt.) 5. § n) pontja alapján: „veszélyeztetettség” olyan - a gyermek vagy más személy által 
tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a 
gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 
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Forrás:68 

A grafikon azokat a veszélyeztető okokat szemlélteti, melyek a veszélyeztetett állapot 
kialakulásához vezetnek. A veszélyeztetettséget kiváltó okok 62,5 %-a magatartásbeli ok. 
Elgondolkodtató, hogy 2011. I. félévben az Önkormányzat tudomására jutott veszélyeztetett 
gyermekek száma 25 fővel meghaladta a 2010. évi 250 főt. Amíg 
2010. évben 169 családot érintett a veszélyeztetettség, addig 2011. I. félévben 181 családban 
található veszélyeztetett gyermek.  

                                                 
68  Szociális ellátási és Gyermekvédelmi Iroda statisztika 
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Forrás:69 

Megjegyezendő: A szülőnek felróható magatartási ok emelkedése az iskoláztatási támogatás 
folyósítás felfüggesztése miatt következett be. Ezen ok miatt a tavalyi évben védelembe vétel 
22 családot, 2011. I. félévében 26 családot érintett. 
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:70 
Elhelyezést kiváltó okok: kiskorú felügyeletének nem megfelelő ellátása, nem megfelelő 
lakáskörülmények, családi működési zavarok. Az ideiglenes elhelyezés a tavalyi évben és 
2011. I. félévben 7 – 7 család gyermekét érintette. 
 
                                                 
69  Szociális ellátási és Gyermekvédelmi Iroda statisztika 
70  Szociális ellátási és Gyermekvédelmi Iroda statisztika 
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Forrás:71 
 

Az intézményekből való hiányzások mértéke határozza meg az iskoláztatási támogatás 
felfüggesztését. Jelentős az emelkedés. Míg 2010. évben a 10 órás jelzés 64 családot, addig 
2011. I. félévben 97 családot érintett, az 50 órás jelzésnél a családok száma 9-ről 12-re 
emelkedett. 

                                                 
71  Szociális ellátási és Gyermekvédelmi Iroda statisztika 
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11.3.2./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

A jogszerű eljárások továbbiakban történő megőrzése. A veszélyeztetett gyermekek számának 
csökkentésében való szakmatársadalmi szerepvállalás. A gyermekek családban történő 
nevelkedésének biztosítására törekvő hatósági szerepvállalás. Az együttműködő részvétel 
tudatos erősítése a hatósági és szolgáltató szektor között. "Közelítő érzékenyítés". 
Kommunikációs csatornák szélesítése a gyermeki jogok, érdekek védelmében. Az iskolai 
szociális munka helyének, szerepének igény- és szükségletvizsgálata, felmérése a helyi 
tanintézményekben. 

Rendeleti szinten a helyi közhatalom által jogszabályi rendelkezés szinjén kötelező erővel van 
jelen a félévente legalább egy alkalommal megrendezésre kerülő szakmai konzultációs fórum 
az együttműködés intézményesülése érdekében. Folyamatos szakmatársadalmi párbeszéd.  

Gyermekvédelmi véleményező testület létrehozása, melynek célja a „biankonális” módon 
eléterjesztett egyedi esetek, krízisállapotok, a veszélyeztetettség helyzetének körültekintő 
vizsgálata, szakmai álláspont kialakítása, az esetleges jövőbeli szakmatársadalomi részvétel 
szereplőire történő javaslat megtétele. 

Gyermekvédelem Székesfehérvári Kerekasztalának létrehozása, melynek célja 
koncepcionális, stratégiai, funkcionális, generatív munkaanyagok készítése, a szakterület 
innovatív fejlesztési javaslatainak kidolgozása. 

Az iskolai szociális munka helyének, szerepének igény- és szükségletvizsgálata a közoktatási 
intézményekben a Kodolányi János Főiskola hallgatóinak bevonásával. 

11.3.3./ Megvalósítás költségvetési forrása: 

A finanszírozási forráshoz a pályázati lehetőségeket az önkormányzat folyamatosan 
figyelemmel kíséri.  

11.3.4./ Felelős, határidő: 

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző 

Határidő:  2012. június 30. (a testületek létrehozására) 

12.1./ Egészségügyi ellátás általános helyzetképe: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban. Ötv.)  
8. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat köteles gondoskodni - többek között - az 
egészségügyi alapellátásról. A települési önkormányzatoknak az egészségügy területén 
kötelezően ellátandó feladatait az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
(továbbiakban: Eütv.) szabályozza. 

12.1.1./ Egészségügyi alapellátás: 

A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében kell biztosítani, hogy választása alapján 
igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége 
természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön. 
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Az Eütv. 152. § -a alapján a települési önkormányzat a közigazgatási területén, az általa 
kialakított körzetekben gondoskodik az egészségügyi alapellátás körében: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b)  a fogorvosi alapellátásról, 
c)  az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d)  a védőnői ellátásról, valamint 
e)  az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Székesfehérváron területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi alapellátást biztosító 
egészségügyi szolgálatok száma:  

� Felnőtt háziorvos 38 
� Gyermek háziorvos 22 
� Területi védőnő 27 
� Iskola-védőnő 21 
� Fogorvos 20 
� Iskola-fogorvos 8 
� Iskola-egészségügyi orvos 5 

Nem területi ellátási kötelezettséggel működik Székesfehérváron egy fő hajléktalanok 
ellátását végző orvos a Kríziskezelő Központ területén. 
A felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás által 
fenntartott kistérségi háziorvosi központi ügyelet keretén belül valósul meg, melyet az Alba 
Családorvosi Egyesület működtet. A felnőtt és gyermek fogorvosi ügyeletet a HSZI 
működteti hétvégi és ünnepnapokon.  
Az orvosok nagyobb részt egyéni vállalkozóként, illetve gazdasági társaság tagjaként látják el 
felvállalt feladataikat, néhányan a Humán Szolgáltató Intézet (továbbiakban: HSZI) 
alkalmazásában állnak. 

Az Önkormányzat fenntartásában a HSZI koordinálásával a kötelező egészségügyi 
alapellátáson kívül biztosított egészségügyi szolgálatok (alap és szakellátások) száma:  

� Fogszabályozás  4 
� Fogászati röntgen 2 
� Foglalkozás-egészségügy 2 

12.1.2./ Egészségügyi szakellátás: 

12.1.2.1./ Járóbeteg-szakellátás: 

Az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos 
beutalása, vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve 
alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus 
betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.  

Az általános járóbeteg-szakellátást a beteg egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül, 
rendszeres tömegközlekedés igénybevételével megközelíthetően (a továbbiakban: 
lakóhelyének közelében) kell biztosítani. 
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Székesfehérváron a járóbeteg-szakellátás a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában 
működő Fejér Megyei Szent György Kórház szervezeti egységeiben történik az alábbi 
telephelyeken: 

� I. sz. Szakambulancia (8000 Székesfehérvár, Távirda u. 4.)  
� II. sz. Szakambulancia (8000 Székesfehérvár, Hunyadi u. 2.)  
� Bőr- és Nemibeteg Gondozó (8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 7.)  
� Tüdőgondozó (8000 Székesfehérvár, Semmelweis Ignác u. 2.). 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - a Fejér Megyei Önkormányzattól átvett 
- nem kötelező feladataként járóbeteg-szakellátás keretében a Család és Nővédelmi 
Központon belül az alábbi vizsgálatokat biztosítja: 

� nőgyógyászati szakrendelés,  
� nőgyógyászati ultrahang vizsgálat,  
� várandós gondozás, valamint 
� belgyógyászati ultrahang vizsgálat. 

12.1.2.2./ Fekvőbeteg-szakellátás: 

Az általános fekvőbeteg-szakellátás a betegnek a lakóhelye közelében, fekvőbeteg-
gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátása. Székesfehérváron a fekvőbeteg-
szakellátás a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Fejér Megyei Szent 
György Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.) osztályain keresztül történik. 

• Baleseti Sebészet (Traumatológia) 

• Belgyógyászati Osztály I-IV. 

• Belgyógyászat (Csákvár) 

• Bőrgyógyászati Osztály 

• Elme Rehabilitációs Otthon (Bodakajtor) 

• Érsebészet 

• Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály 

• Gyermeksebészet 

• Ideggyógyászat (Neurológia) 

• Idegsebészeti Osztály 

• Infektológiai Osztály 

• Kardiológiai Rehabilitációs Osztály 

• Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály 

• Központi Fizikoterápia 

• Központi Laboratórium 

• Központi Műtők 

• Krónikus Osztály 

• Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 
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• Onkológiai Osztály 

• Ortopédiai Osztály 

• Patológiai Osztály 

• Pszichiátriai Osztály 

• I. Pulmonológiai Osztály  

• II. Pulmonológiai Osztály (Csákvár) 

• Radiológia 

• Reumatológia 

• Szájsebészet 

• Sebészeti Osztály 

• Szemészeti Osztály 

• Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály 

• Sürgősségi Betegellátó Osztály és Belgyógyászati Intenzív Részleg 

• Urológia 

• Újszülött, Csecsemő és Gyermek Osztály 

A kórház városi, megyei és - hematológia, gasztroenterológia és az újszülöttek intenzív 
ellátásának területén - regionális feladatokat lát el. Székesfehérváron 1066 aktív, 332 
rehabilitációs, 218 krónikus beteg ágy áll rendelkezésre a fekvőbeteg szakellátásra.  

12.1.2.3./ Gyógyszertárak: 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szabályozza a 
gyógyszertárak működését. 

A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez kapcsolódó gyógyszerek, 
tápszerek, gyógyászati segédeszközök és a gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek 
helyes alkalmazásra vonatkozó teljes körű tájékoztatással történő kiszolgáltatása, az e 
termékekkel kapcsolatos, a betegségek megelőzését szolgáló, a betegekkel történő 
együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás, a helyes és eredményes 
gyógyszeres terápia elősegítése, követése, valamint a prevencióban, népegészségügyi 
programokban való részvétel.  

Székesfehérváron jelenleg 28 gyógyszertár működik, mely szolgáltatás valamennyi 
városrészben elérhetők bár az igaz, hogy a gyógyszertárak főként a városközpontban 
működnek.  
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12.1.1.2./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

Az Önkormányzat 2011. januárjában elfogadta az Önkormányzat Egészfejlesztési Tervét, 
majd döntött arról is, hogy megalkotja az egészségpprogramját.  

Az Egészségfejlesztési Terv tartalmazza: 

• Multiszektoriális Bizottság létrehozását, mely az egészségüggyel kapcsolatos helyi 
döntésekben résztvevő potenciális kulcsszereplők között biztosítja az 
együttműködést, 

• az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentésének elősegítését a helyi 
közsöség tagjainak bevonásával, 

• a helyi közösségi részvétel erősítését az egészségi állapot javítását célzó döntések 
és közösségi tevékenységek területein, 

• az egészséügyi alapellátás elsődleges prevenció területén való feladatvállalásának 
fokozását, valamint 

• a környezet-egészségi kockázatok csökkentését.  

Az önkormányzat minden évben elkészíti az Egészséfejlesztési Tervhez kapcsolódóan az 
intézkedési tervét. 

12.1.1.3./ Megvalósítás költségvetési forrása: 

Az Önkormányzat az intézkedési terv megvalósításához minden évben a költségvetési 
lehetőségei függvényében biztosítja a szükséges forrást. 

12.1.1.4./ Felelős, határidő: 

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző, Móricz Zsuzsanna igazgató, 
Határidő:  folyamatos 

13.1./ Közoktatási ellátás általános helyzetképe: 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által 9331-0/2010. ikt. sz. alatt kiadott Módszertani 
Segédlet a Gyakorlati Útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok Megalkotásához 
értelmében a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Köotv.) 105. §-a 
alapján készítendő Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv részét 
képezi a helyi esélyegyenlőségi programnak. Amennyiben a település rendelkezik két évesnél 
nem régebbi közoktatási esélyegyenlőségi szakértő által ellenjegyzett Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel, abban az esetben a helyi esélyegyenlőségi program 
ezen kötelező eleme kiváltható. „A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési 
Tervet 2007-2013. között” – a szakmai, társadalmi vitára bocsátást követően – Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2007. november 29-én a 439/2007. 
(XI.29.) számú határozatával fogadta el. 
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A Köotv. 105. § értelmében a helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv 
részeként vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként meghatározza a 
gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 439/2007. (XI.29.) sz. 
határozata alapján elfogadta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2007-2012-re szóló oktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési 
tervét, melyet a 2007-2013-ra szóló települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési 
tervvel (továbbiakban: Oktatási Esélyegyenlőségi Terv) egészített ki. 

A 2007-ben elkészült Oktatási Esélyegyenlőségi Tervben megfogalmazottakat évente felül 
kell vizsgálni, s az eredményességet értékelni kell a monitoring tevékenység keretében. 

Az Oktatási Esélyegyenlőségi Terv legutóbbi felülvizsgálatának eredményét Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 145/2011. (III.31.) sz. határozatával hagyta 
jóvá. 

Az Oktatási Esélyegyenlőségi Terv alapvető céljai: 

� a településen a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű 
érvényesülésének biztosítása  

� az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása a településen élő 
hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása az esélyegyenlőség 
előmozdítása érdekében.  

Az Oktatási Esélyegyenlőségi Terv elfogadása óta intézményi átszervezések miatt változott 
az önkormányzat fenntartásában működő intézmények száma: a 2011/2012. tanévtől 52 
intézmény látja el a közoktatási feladatokat.  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat közoktatási intézményeiben a 2011/2012. 
tanévben (okt. 1-jei statisztikai állapot alapján) mindösszesen 21.748 gyermek, diák oktatása-
nevelése folyik az alábbi bontásban 
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13.1.1./ Óvodai ellátás: 

Óvodai ellátás 20 önkormányzati fenntartású óvodában és az Ezredéves Készségfejlesztő 
Óvoda Általános Iskola és Speciális Szakiskolában 136 óvodai csoportban 3427 óvodai 
férőhelyen történik. 

Az óvodai feladat-ellátási helyek közül 20 intézmény tiszta profilú óvoda, továbbá figyelembe 
vettük az Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola óvodai 
csoportjait is, ahol 14 óvodai férőhely áll rendelkezésre a középsúlyos értelmi fogyatékos 
gyermekek részére. Az óvodába beíratott gyermekek száma a 2011. október 1-jei adatok 
szerint 3136 fő.  

Az óvodákban a halmozottan hátrányos helyzetűek (továbbiakban: HHH) beazonosítása 
megtörtént, a szülőket tájékoztatták az intézményvezetők a halmozottan hátrányos helyzet 
feltételeiről és az ezzel járó támogatásokról. A szülői nyilatkozatok száma alapján a 
2011/2012-es nevelési évben 29 HHH gyermek jár az önkormányzati fenntartású óvodákba. 
Ez az óvodába beíratott gyermekek 0,92%-a. 

A településen minden halmozottan hátrányos helyzetű gyerek számára biztosított, hogy 
óvodába járjon, és érvényesül a Köotv. 65.§ (2) bekezdése. 

A hátrányos helyzetű gyermekek aránya beavatkozást szintén nem igényel, az e nevelési 
évben 3136 fő beíratott óvodás közül 408 fő, azaz 13% hátrányos helyzetű.  

Sajátos nevelési igényű (továbbiakban: SNI) óvodás e nevelési évben 81 fő, azaz 2,58%.  
A korai felismerés és fejlesztés kiemelt feladat kell, hogy legyen a továbbiakban is az iskolai 
sikeresség érdekében. 

13.1.2./ Alapfokú feladat-ellátás: 

Általános iskolai oktatást 19 önkormányzati intézmény végez, melyből kettő gyógypedagógiai 
nevelés-oktatás keretei között értelmi fogyatékos tanulókat lát el. Az általános iskolába 
beíratott gyermekek létszáma a 2011. október 1-jei adatok alapján 7570 fő. 

Az általános iskoláskorú tanulókat oktató-nevelő intézményekben a halmozottan hátrányos 
helyzetűek beazonosítása megtörtént, a szülőket tájékoztatták az intézményvezetők a 
halmozottan hátrányos helyzet feltételeiről és az ezzel járó támogatásokról. A 2011/2012-es 
tanévben 117 HHH gyermek járt az önkormányzati fenntartású intézményekbe. Ez a 
korosztály 1,54%-a. 

A hátrányos helyzetű gyermekek aránya beavatkozást szintén nem igényel, az e tanévben 
7570 fő tanuló közül 1104 fő, azaz 14,58%. 

Sajátos nevelési igényű tanuló e tanévben 415 fő, azaz 5,48 %. 

Intézményi szinten nem tapasztalható probléma a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
arányával kapcsolatosan. 

A halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma nem teszi ki az összes 
tanuló 3 %-át. A város általános iskolái között nagyjából kiegyenlített a hátrányos és a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya.  
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Szakközépiskola
5 478

Gimnázium
1 984

Szakiskola
2 711

Speciális 
szakiskola

153

Szakiskola
2 558

Nem haladja meg a helyben lakó gyermekek körében a sajátos nevelési igényűvé minősített 
gyermekek és tanulók többi tanulóhoz viszonyított együttes aránya a mindenkori országos 
átlagot (vagyis jelenleg nem több 7%-nál).  

Nem haladja meg a helyben lakó gyermekek körében az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak 
minősített gyermekek, tanulók többi tanulóhoz viszonyított aránya az országos átlagot (vagyis 
kevesebb 5%-nál). 

Nem mutatható ki területi koncentráció az SNI gyermekek lakóhelyét illetően. 

A közoktatási törvényben előírt feltételek az SNI és részképesség zavarokkal küzdő tanulók 
nevelése-oktatása tekintetében biztosítottak. 

13.1.3./ Középfokú feladatellátás: 

Középfokon tisztán egyprofilú középfokú oktatást 4 intézmény folytat: a Gróf Széchenyi 
István Műszaki Szakközépiskola, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, a Vasvári 
Pál Gimnázium és a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény.  

A többi intézmény mindegyikének középfokú feladatellátása többcélú, kivételt képez a két 
speciális szakiskola. 

A középfokon tanuló gyermekek létszáma a 2011. október 1-jei adatok szerint összesen 
10.173 fő. 

Gimnáziumi feladatellátással 4 intézmény foglalkozik, az összes gimnazista tanulószám 1984 
fő. Szakközépiskolai feladatokat 8 intézmény lát el. A szakközépiskolai tanulólétszám 5478 
fő. Szakiskolai feladatot 6 intézmény lát el, melyből 2 intézmény folytat speciális szakiskolai 
képzést. Az összes szakiskolás tanulólétszám 2711 fő, melyből a speciális szakiskolások 
száma összesen 153 fő. A középfokú oktatás létszám összetételét az alábbi diagramok 
érzékeltetik: 
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A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók aránya nem 
jelent problémát sem intézményi, sem osztályszinten. Megállapítható, hogy a Teleki Blanka 
Gimnázium és Általános Iskolában a hátrányos helyzetű tanulók magas aránya az 
intézményben folyó Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diákok miatt 
mutatható ki. (Évfolyamonként a „d” osztályok) 

A középfokú intézményekben tanulók közül a halmozottan hátrányos helyzetűek 
beazonosítása megtörtént, a szülőket tájékoztatták az intézményvezetők a halmozottan 
hátrányos helyzet feltételeiről és az ezzel járó támogatásokról. A 2011/2012-es tanévben 98 
HHH  gyermek jár az önkormányzati fenntartású intézményekbe. Ez a korosztály 0,96%-a. 

A hátrányos helyzetű gyermekek aránya beavatkozást szintén nem igényel, az e tanévben 
10.173 fő tanuló közül 707 fő, azaz 6,95%. 

Sajátos nevelési igényű tanuló e tanévben 363 fő, azaz 3,57 %. 

Valamennyi intézménytípusban a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához az utazó 
gyógypedagógiai szakszolgálat szakembereit az Arany János Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye biztosítja. 

A felülvizsgált, aktualizált Oktatási Esélyegyenlőségi Terv részletesen elemzi a HH, a 
HHH és az SNI gyermekek közoktatási helyzetét, valamint az ellátásukra vonatkozó 
intézkedési tervet. 

13.1.4./ Közoktatási feladatok összegzése: 

A településen ellátott közoktatási szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok: 
gyógypedagógiai tanácsadás; korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; nevelési 
tanácsadás; logopédiai ellátás; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; gyógytestnevelés. 

Valamennyi halmozottan hátrányos helyzetű gyermek/tanuló intézményes nevelésben-
oktatásban részesülhet. Ennek ellenére a gyermekek felkutatása érdekében mihamarabbi 
szocializációjuk megkezdése, intézményes fejlesztése érdekében, szabályozottá kell tenni az 
információáramlás rendszerét, mivel előfordulhat, hogy van „kallódó” gyerek. 

Az együttnevelésre javasolt SNI gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval közös 
óvodai nevelésének, iskolai integrált nevelésének, oktatásának feltételei adottak.  
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya közötti különbség az intézmények között 
nem haladja meg a 25%-ot. 

A település intézményei között nincs jelentős eltérés a lemorzsolódási, vagy továbbtanulási 
mutatókban, beavatkozás tervezése nem szükséges az oktatás színvonalának növelése, és a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének biztosítása érdekében.  
A rendelkezésre álló humán-erőforrás és szakos ellátottság tekintetében sincs jelentős eltérés a 
település intézményeiben, illetve az azonos típusú intézmények között. Az intézmények 
szakos ellátottsága 100%-os.  
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A város közoktatási intézményei funkciójuknak, létszámuknak megfelelő arányban 
részesülnek a fenntartói hozzájárulásokból, illetve az egyéb anyagi és természetbeli 
támogatásokból, az iskolák nagyobb részében emelt szintű oktatás feltételei biztosítottak, 
óvodától a középfokig biztosítják a német nemzetiségi nyelvoktatást, az integráció feltételeit 
megteremtik, folyamatosan bővítik. 

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is biztosító intézményekben rendelkezésre állnak a 
sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához szükséges, jogszabályban meghatározott 
feltételek (szakos ellátás, személyi- és tárgyi feltételek, kötelező felülvizsgálatok). A sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók minőségi oktatásához szükséges jogszabályi és szakmai 
előírások biztosítottak. Az intézményekben nem haladja meg az SNI és részképesség 
zavarokkal küzdő tanulók együttes aránya a 7%-ot, ill., az enyhe fokban értelmi 
fogyatékosnak minősített tanulók aránya az 5%-ot. Kivételek ez alól a speciális, szegregált 
intézmények. 

A város valamennyi iskolájában, az alapító okiratoknak megfelelően biztosított az SNI 
tanulók integrált oktatása. Ehhez az erőforrások rendelkezésre állnak. A HHH gyermekek, 
tanulók beazonosítása évente megtörténik.  

Az intézmények mindegyike alkalmaz korszerű, inkluzív pedagógiát, differenciáló 
módszertant és a kulcskompetenciákat fejlesztő programokat a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók eredményes oktatásának megvalósítása érdekében. Az intézmény és a 
társadalmi, szakmai partnerek közötti kapcsolat rendszeres, az együttműködés hatékony. A 
társadalmi partnerek (egyeztető fórum) bevonása azonban még hatványozottabban szükséges 
az esélyegyenlőség növelése érdekében tervezett intézkedések, programok véleményezése, 
nyomon követése és értékelése kapcsán. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata települési közoktatási esélyegyenlőségi 
intézkedési terve 2007-2013-ig szól, azonban a Nemzeti Köznevelési Törvény tervezetének 
figyelembevételével a fejlesztési célok és a tervezett beavatkozások felülvizsgálatra 
szorulnak. 

13.2./ Hiányosságok, fejlesztendő területek, intézkedési terv: 

A felülvizsgált, aktualizált Oktatási Esélyegyenlőségi Terv külön fejezetben részletesen 
foglalkozik a célok végrehajtásához szükséges komplex beavatkozásokkal, konkrét 
intézkedéseket és akciótervet fogalmaz meg, így jelen dokumentumban ezen 
beavatkozások ismételt megjelenítése nem indokolt.  
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1. sz. melléklet 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közigazgatási területén működő szociális alapellátást biztosító intézmények és szolgáltatók 

s.sz. szolgáltatást nyújtó 
neve 

telephelye fenntartója fenntartó címe típusa férőhelyek 
száma (fő) 

ellátási terület 

1 
Egyesített Szociális 

Intézmény I. sz. 
Gondozási Központ 

8000 Székesfehérvár, 
Cserkész u. 14. 

Székesfehérvár 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

étkeztetés  
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

2 
Egyesített Szociális 

Intézmény II. sz. 
Gondozási Központ 

8000 Székesfehérvár, 
Zsolt u. 34. 

Székesfehérvár 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

étkeztetés  
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

3 
Egyesített Szociális 
Intézmény III. sz. 

Gondozási Központ 

8000 Székesfehérvár 
Gellért újsor 8. 

Székesfehérvár 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

étkeztetés  
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

4 
Egyesített Szociális 
Intézmény IV. sz. 

Gondozási Központ 

8000 Székesfehérvár, 
Rádió u. 7. 

Székesfehérvár 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

étkeztetés  
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

5 
Kríziskezelő 

Központ 
8000 Székesfehérvár, 

Sörház tér 3. 

Székesfehérvár 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

étkeztetés  
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

6 
Boldog Évek Segítő 

Szolgálat 
8000 Székesfehérvár, 

Budai u. 49-51. 
Boldog Évek 
Közössége 

7473 Gálosfa, 
Zöldfa u. 20. 

étkeztetés  
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

7 
Hajléktalanok 

Átmeneti Szállása 

8000 Székesfehérvár 
Köfém ltp. 14/A. 
4.,5.,6.,7. emelet 

Kéznyújtás a 
Rászorultakért 

Közhasznú 
Alapítvány 

1239 Budapest, 
Grassalkovich u. 

294. 
étkeztetés  

Székesfehérvári 
kistérség 

közigazgatási 
területe 

8 

Székesfehérvári 
Kistérségi Szociális 
Alapszolgáltatási 

Központ 

8000 Székesfehérvár, 
Piac tér 4. 

Székesfehérvári 
Többcélú 
Kistérségi 
Társulás 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

házi 
segítségnyújtás 

500 
Székesfehérvári 

kistérség 

9 
Boldog Évek Segítő 

Szolgálat 
8000 Székesfehérvár, 

Budai u. 49-51. 
Boldog Évek 
Közössége 

7473 Gálosfa, 
Zöldfa u. 20. 

házi 
segítségnyújtás 

80 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

10 

Székesfehérvári 
Kistérségi Szociális 
Alapszolgáltatási 

Központ 

8000 Székesfehérvár, 
Piac tér 4. 

Székesfehérvári 
Többcélú 
Kistérségi 
Társulás 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

családsegítés  
Székesfehérvári 

kistérség 

11 

Székesfehérvári 
Kistérségi Szociális 
Alapszolgáltatási 

Központ 

8000 Székesfehérvár, 
Piac tér 4. 

Székesfehérvári 
Többcélú 
Kistérségi 
Társulás 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

181 
Székesfehérvári 

kistérség 

12 
Egyensúlyunkért 

Alapítvány 
8000 Székesfehérvár, 

Seregélyesi u. 3. 
Egyensúlyunkért 

Alapítvány 

8000 
Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3. 

pszichiátriai betegek 
részére nyújtott 

közösségi alapellátás 
 

Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

13 
Alba Caritas 
Hungarica 
Alapítvány 

8000 Székesfehérvár, 
Lövölde u. 28/A. 

Alba Caritas 
Hungarica 
Alapítvány 

8000 
Székesfehérvár, 
Lövölde u. 28/A. 

szenvedélybetegek 
részére nyújtott 

közösségi alapellátás 
 

Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 
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s.sz.. szolgáltatást nyújtó 
neve 

telephelye fenntartója fenntartó címe típusa férőhelyek 
száma (fő) 

ellátási terület 

14 
Szenvedélybetegek 
Alacsonyküszöbű 
Ellátó Szolgálata 

8000 Székesfehérvár, 
Sörház tér 7. 

"Segítő Kéz" 
Alapítvány 

2800 Tatabánya 
Ligetsor 4. 

szenvedélybetegek 
részére nyújtott 

alacsonyküszöbű 
ellátás 

 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

15 
Magyar 

Vöröskereszt Fejér 
Megyei Szervezete 

8000 Székesfehérvár, 
Lövölde u. 1/A. 

Magyar 
Vöröskereszt Fejér 
Megyei Szervezete 

8000 
Székesfehérvár, 
Jancsár u. 15. 

szenvedélybetegek 
részére nyújtott 

alacsonyküszöbű 
ellátás 

 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

16 

Wichern Alapítvány 
Szenvedélybetegek 
Alacsonyküszöbű 
Ellátása Tranzit 

Szolgálat 

8000 Székesfehérvár, 
Sziget u. 21. 

Wichern 
Alapítvány a 

Magyarországi 
Szociális 

Munkáért és 
Ifjúságvédelemért 

6000 Szentes, 
Mentettrét u. 23. 

szenvedélybetegek 
részére nyújtott 

alacsonyküszöbű 
ellátás 

 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

17 
Gondviselés Háza 

Támogató Szolgálat 
8000 Székesfehérvár, 

Sárkeresztúri u. 4. 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 

Egyesület 

1125 Budapest 
XII. 

Szarvas G. u. 58. 
támogató szolgáltatás  

Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

18 
Tábita Református 
Támogató Szolgálat 

8145 Nádasdladány, 
Kossuth u. 23. 

Magyarországi 
Református 

Egyház 

1146 Budapest, 
Abonyi u. 21. 

támogató szolgáltatás  

Jenő, 
Nádasdladány, 

Sárkeszi, 
Sárszentmihály, 
Székesfehérvár, 

Úrhida 

19 
Magyar 

Vöröskereszt Fejér 
Megyei Szervezete 

8000 Székesfehérvár, 
Lövölde u. 1/A. 

Magyar 
Vöröskereszt Fejér 
Megyei Szervezete 

8000 
Székesfehérvár, 
Jancsár u. 15. 

támogató szolgáltatás  
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

20 

Önálló Életet Segítő 
Foglalkoztató és 
Egészségügyi, 

Szociális Szolgáltató 
Rehabilitációs 

Központ 

8000 Székesfehérvár, 
Erzsébet u. 20. 

Mozgássérültek 
Fejér Megyei 
Egyesülete 

8000 
Székesfehérvár, 
Erzsébet u. 20. 

támogató szolgáltatás  

Bicskei, 
Gárdonyi, 

Móri, 
Székesfehérvári 

Kistérség 

21 
Alba Caritas 
Hungarica 
Alapítvány 

8000 Székesfehérvár, 
Lövölde u. 28/A. 

Alba Caritas 
Hungarica 
Alapítvány 

8000 
Székesfehérvár, 
Lövölde u. 28/A. 

támogató szolgáltatás  
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

22 

Kríziskezelő 
Központ 

I. sz. utcai szociális 
szolgálat 

8000 Székesfehérvár, 
Sörház tér 3. 

Székesfehérvár 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

utcai szociális munka  
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

23 

Kríziskezelő 
Központ 

II. sz. utcai szociális 
szolgálat 

8000 Székesfehérvár, 
Sörház tér 7. 

Székesfehérvár 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

utcai szociális munka  
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

24 
Egyesített Szociális 

Intézmény I. sz. 
Gondozási Központ 

8000 Székesfehérvár, 
Cserkész u. 14. 

Székesfehérvár 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

idősek nappali ellátása 30 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

25 
Egyesített Szociális 

Intézmény II. sz. 
Gondozási Központ 

8000 Székesfehérvár, 
Zsolt u. 34. 

Székesfehérvár 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

idősek nappali ellátása 35 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

26 
Egyesített Szociális 
Intézmény III. sz. 

Gondozási Központ 

8000 Székesfehérvár 
Gellért újsor 8. 

Székesfehérvár 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

idősek nappali ellátása 35 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 
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s.sz. szolgáltatást nyújtó 
neve 

telephelye fenntartója fenntartó címe típusa férőhelyek 
száma (fő) 

ellátási terület 

27 
Egyesített Szociális 
Intézmény IV. sz. 

Gondozási Központ 

8000 Székesfehérvár, 
Rádió u. 7. 

Székesfehérvár 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

idősek nappali ellátása 25 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

28 
Kríziskezelő 

Központ 
8000 Székesfehérvár, 

Sörház tér 3. 

Székesfehérvár 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

hajléktalan személyek 
nappali ellátása 

50 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

29 
Hajléktalanok 

Átmeneti Szállása 

8000 Székesfehérvár 
Köfém ltp. 14/A. 
4.,5.,6.,7. emelet 

Kéznyújtás a 
Rászorultakért 

Közhasznú 
Alapítvány 

1239 Budapest, 
Grassalkovich u. 

294. 

hajléktalan személyek 
nappali ellátása 

50 

Székesfehérvári 
kistérség 

közigazgatási 
területe 

30 
Frim Jakab 

Képességfejlesztő 
Szakosított Otthon 

8000 Székesfehérvár, 
Széna tér 2. 

Székesfehérvár 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

35 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

31 
Szent Kristóf Ház 
Fogyatékkal élők 

nappali Intézménye 

8000 Székesfehérvár, 
Batthyány u. 2. 

Alba Caritas 
Hungarica 
Alapítvány 

8000 
Székesfehérvár, 
Lövölde u. 28/A. 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

25 Fejér megye 

32 

Önálló Életet Segítő 
Foglalkoztató és 
Egészségügyi, 

Szociális Szolgáltató 
Rehabilitációs 

Központ 

8000 Székesfehérvár, 
Erzsébet u. 20. 

Mozgássérültek 
Fejér Megyei 
Egyesülete 

8000 
Székesfehérvár, 
Erzsébet u. 20. 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

30 Fejér megye 

33 
RÉV 

Szenvedélybeteg-
segítő Ambulancia 

8000 Székesfehérvár, 
Móri u. 18-20. 

Alba Caritas 
Hungarica 
Alapítvány 

8000 
Székesfehérvár, 
Lövölde u. 28/A. 

szenvedélybetegek 
nappali ellátása 

25 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

34 
Pszichiátriai Betegek 

Nappali Klubja 
8000 Székesfehérvár, 

Sütő u. 10-12. 
Egyensúlyunkért 

Alapítvány 

8000 
Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3. 

pszichiátriai betegek 
nappali ellátása 

60 Fejér megye 
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2. sz. melléklet 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közigazgatási területén működő szociális szakellátást biztosító intézmények és szolgáltatók 

s.sz. szolgáltatást nyújtó 
neve 

telephelye fenntartója fenntartó címe típusa férőhelyek 
száma (fő) 

ellátási terület 

1 
Egyesített Szociális 
Intézmény I. számú 

Idősek Otthona 

8000 Székesfehérvár, 
Rákóczi u. 34. 

Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

idősek otthona 136 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

2 
Egyesített Szociális 
Intézmény II. számú 

Idősek Otthona 

8000 Székesfehérvár, 
Hosszúsétatér 12. 

Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

idősek otthona 44 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

3 
Egyesített Szociális 

Intézmény III. számú 
Idősek Otthona 

8000 Székesfehérvár, 
Farkasvermi u. 40. 

Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

idősek otthona 63 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

4 
Római Katolikus 
Országos Papai 

Otthon 

8001 Székesfehérvár, 
Petőfi u. 5. 

Római Katolikus 
Egyházi 

Szeretetszolgálat 

1068 Budapest VI. 
Városligeti fasor 

42.  
idősek otthona 50 országos 

5 
Frim Jakab 

Képességfejlesztő 
Szakosított Otthon 

8000 Székesfehérvár, 
Széna tér 2. 

Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

fogyatékos 
személyek 

otthona 
10 

Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

6 
Egyesített Szociális 

Intézmény III. számú 
Idősek Otthona 

8000 Székesfehérvár, 
Farkasvermi u. 40. 

Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

időskorúak 
gondozóháza 

24 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

7 
Egyesített Szociális 
Intézmény IV. sz. 

Gondozási Központ 

8000 Székesfehérvár, 
Rádió u. 7. 

Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

időskorúak 
gondozóháza 

14 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

8 
Római Katolikus 
Országos Papai 

Otthon 

8001 Székesfehérvár, 
Petőfi u. 5. 

Római Katolikus 
Egyházi 

Szeretetszolgálat 

1068 Budapest VI. 
Városligeti fasor 

42.  

időskorúak 
gondozóháza 

4 országos 

9 
Frim Jakab 

Képességfejlesztő 
Szakosított Otthon 

8000 Székesfehérvár, 
Széna tér 2. 

Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

fogyatékos 
személyek 

gondozóháza 
10 

Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

10 

Önálló Életet Segítő 
Foglalkoztató és 
Egészségügyi, 

Szociális Szolgáltató 
Rehabilitációs 

Központ 

8000 Székesfehérvár, 
Erzsébet u. 20. 

Mozgássérültek Fejér 
Megyei Egyesülete 

8000 
Székesfehérvár, 
Erzsébet u. 20. 

fogyatékos 
személyek 

gondozóháza 
10 országos 

11 Kríziskezelő Központ 
8000 Székesfehérvár, 

Sörház tér 3. 

Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

hajléktalan 
személyek 

éjjeli 
menedékhely 

36 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

12 
Hajléktalanok 

Átmeneti Szállása 

8000 Székesfehérvár 
Köfém ltp. 14/A. 
4.,5.,6.,7. emelet 

Kéznyújtás a 
Rászorultakért 

Közhasznú Alapítvány 

1239 Budapest, 
Grassalkovich u. 

294. 

hajléktalan 
személyek 

éjjeli 
menedékhely 

50 

Székesfehérvári 
kistérség 

közigazgatási 
területe 

13 Kríziskezelő Központ 
8000 Székesfehérvár, 

Sörház tér 3. 

Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

hajléktalan 
személyek 

időszakos éjjeli 
menedékhely 

20 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 
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s.sz. szolgáltatást nyújtó 
neve 

telephelye fenntartója fenntartó címe típusa férőhelyek 
száma (fő) 

ellátási terület 

14 Kríziskezelő Központ 
8000 Székesfehérvár, 

Sörház tér 3. 

Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

hajléktalan 
személyek 
átmeneti 
szállása 

41 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

15 Kríziskezelő Központ 
8000 Székesfehérvár, 

Széchenyi u. 60. 

Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

hajléktalan 
személyek 
átmeneti 
szállása 

14 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

16 Kríziskezelő Központ 
8000 Székesfehérvár, 

Kikindai u. 8. 

Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzat 

8000 
Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

hajléktalan 
személyek 
átmeneti 
szállása 

16 
Székesfehérvár 
közigazgatási 

területe 

17 
Hajléktalanok 

Átmeneti Szállása 

8000 Székesfehérvár 
Köfém ltp. 14/A. 
4.,5.,6.,7. emelet 

Kéznyújtás a 
Rászorultakért 

Közhasznú Alapítvány 

1239 Budapest, 
Grassalkovich u. 

294. 

hajléktalan 
személyek 
átmeneti 
szállása 

150 országos 

18 

Önálló Életet Segítő 
Foglalkoztató és 
Egészségügyi, 

Szociális Szolgáltató 
Rehabilitációs 

Központ 

8000 Székesfehérvár, 
Erzsébet u. 20. 

Mozgássérültek Fejér 
Megyei Egyesülete 

8000 
Székesfehérvár, 
Erzsébet u. 20. 

fogyatékos 
személyek 

ápoló-gondozó 
célú lakóotthon 

10 országos 
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