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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Nagykálló Város Önkormányzat képviselő – testülete, a helyi támogató csoport, valamint az 

akcióterület lakosságának képviselői 2020. évben arról döntöttek, hogy folytatni kívánják azt a 

társadalmi felzárkóztatási folyamatot, mely a városban a szociális város-rehabilitációs projektekkel, 

valamint az URBACT programból finanszírozott ROMA – NET elnevezésű programból elindult, és 

érezhetően pozitív hatást gyakorolt egyrészt a szegregátumok lakosságának felzárkózása, másrészt a 

többségi társadalom befogadó készsége terén. Emellett a 2019-2021 években megvalósítási 

szakaszban lévő „A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program Nagykállóban” című, TOP-

5.2.1-16-SB1-2017-00002 azonosítószámú projekt tapasztalatait is beépítve kívánja folytatni a 

megkezdett városrehabilitációs tevékenységet. 

Az önkormányzat és partnerei 2006. év óta valamennyi lehetőséget megragadott annak érdekében, 

hogy csökkentse a szegregációt, és elősegítse a mélyszegénységben élő lakosok társadalmi 

felzárkózását. A tevékenység már a Korányi tervben, majd az IVS – ben és az ITS – ben is 

megfogalmazásra került, a folyat következő lépése jelen projekt előkészítése volt, melynek keretében 

javítani kívánják a társadalmi mobilitást, illetve csökkenteni a szegregációt a városban azért, hogy 

javítsák a település versenyképességét. 

 

 

Ennek érdekében a következő jövőkép került megfogalmazásra: 

 

Nagykálló leszakadó városrészein olyan társadalmi mobilizációs folyamatok elindítása, melynek 

következtében rendszerszerűen, mind közösségi, mind egyéni szinten kialakulnak azok a feltételek, 

melyek lehetővé teszik a mélyszegénységben élő (többségében roma származású) emberek 

felzárkózását a többségi társadalomhoz, illetve megalapozzák diszkriminációmentes társadalmi 

befogadásukat. Ennek megfelelően tehát a rehabilitációs projekt megvalósításával célunk, hogy a 

szegregátumok integrálódjanak a települési szövetbe. Ennek érdekében olyan akcióterület került 

kijelölésre, mely a város három olyan szegregátumát magában foglalja magában, ahol a város 

korábban már sikeres szociális város-rehabilitációt hajtott végre. 

Fontos kiemelni, hogy a város más részein is találhatóak szegregált területek, ott azonban a KSH 

adatszolgáltatás alapján nem volt lehetséges olyan akcióterületet lehatárolni, amely teljesíti az elvárt 

mutatókat és értelmezhető integrált szociális városrehabilitációra alkalmas lett volna.  

Az akcióterület lehatárolásában az is fontos szempont volt, hogy a korábban ebben a városrészben 

megvalósított város-rehabilitáció inkább a lakótelepre és környezetére építette tevékenységeit, így 

kevésbé fókuszált a szegregátumokban élők lakhatási integrációjának előkészítésére. A jelenleg futó 

TOP-5.2.1 projekt úgy lett tervezve, hogy párhuzamosan TOP-4.3.1 konstrukcióban infrastruktúrális 

fejlesztések is kiegészítik, azonban ez utóbbi pályázat nem nyert támogatást. A két projekt együttes 

végrehajtása pedig fontos kérdés, elsősorban a lakhatási mobilizáció miatt, amivel az URBACT 

ROMANET projekt helyi akcióterve is kiemelt célként foglalkozott. A cél elérése érdekében a város 

újra tervezi a TOP-4.3.1-16 kódszámú kiírás keretében a lakhatási integrációs tevékenység 

megvalósítását. 
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A jövőkép megvalósítása érdekében a projekt konkrét célja a fizikai infrastruktúra komplex 

(közösségi, lakhatási, alapinfrastruktúra) és minőségi javítása az akcióterület további leszakadásának, 

a szegregált terület bővülésének megakadályozása, a szegregátum városi szövetbe történő 

integrációja érdekében; 

 

A fenti cél megvalósítása érdekében olyan konkrét tevékenységek megvalósítását tervezzük, melyek 

megvalósításával javíthatóak a város szegregált lakóterületeit magába foglaló akcióterület 

lakosságának felzárkóztatási esélyei, illetve megalapozzák a városi infrastruktúra megújítását is. 

 

Projektünk integrált módon biztosít infrastrukturális hátteret a TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 kódjelű 

projekt megvalósításához, továbbá ezzel a projekttel kívánjuk elindítani a településen a lakhatási 

integrációs folyamatokat is, ahogy azt terveztük korábban a „lakhatási integrációt modellező 

mintaprojektek megvalósítása” c. felkérésre beadott projektjavaslatunkban is. 

Ennek megfelelően – összhangban céljainkkal –az alábbi projektelemek megvalósítását tervezzük: 

 

A. 2 db 2 lakásos szociális bérlakás építése a település központi területét is magában foglaló 

beavatkozási területen a lakhatási mobilizációhoz szükséges infrastruktúra megteremtése 

érdekében 

 

B. Az Akácos út 27. sz. alatt található Közösségi Ház bővítése és átalakítása oly módon, hogy 

alkalmassá váljon nem csak kis, hanem közepes méretű közösségi programok megtartására 

is, valamint az életvezetési tanácsadó programok megvalósításához alkalmas infrastruktúra 

megteremtése    

 

Ezen túlmenően a közösségi ház környezetének továbbfejlesztése sportpálya, játszótér és 

kondi eszköz kialakításával  

 

C. A TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 kódjelű projekt keretében tervezett Szociális irodájának 

kialakítása  

 

D. A foglalkoztatási rehabilitációt elősegítő üzemhez kapcsolódóan kiegészítő infrastruktúra 

létesítése (nyitott csarnok), betonelem gyártó gépek beszerzése 

 

E. Az akcióterület hiányos vagy leromlott közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 

útfelújítással és szélesítéssel a Bercsényi úton 

 

F. Közterület fejlesztés, pihenő és rekreációs park kialakítása a Temető utcán 

 

G. Térfigyelő kamerák kihelyezése az akcióterületen 

 

 

 

Fontos kiemelni, hogy projektünk széles összefogáson alapul, hiszen a megvalósítás amellett, hogy 

konzorciumban történik Nagykálló Város Önkormányzata és a Kállai Kettős Gazda Nonprofit Kft. 
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együttműködésében folyamatos támogatást élvez a HTCS – n túl olyan – az alábbiakban felsorolt - 

helyben működő civil szervezetek részéről, akik amellett, hogy megfelelő társadalmi 

beágyazottsággal és tapasztalatokkal rendelkeznek az integrációs törekvések megvalósításában 

konzorciumi partnerként vesznek részt a TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 kódjelű projekt 

megvalósításában. Ezek az alábbi egyesületek: 

- NYIFE  Egyesület; 

- Nyírségi Nyugodt Élet Alapítvány; 

- Nagykállói Városvédő Egyesület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE ÉS HELYZETELEMZÉSE 

2.1. Városi területek helyzetelemzése 

Nagykálló közigazgatási területén 6 szegregátum található 5 szegregátum belterületen és 1 

szegregátum külterületen. Az 1. sz. szegregátumhoz a Torony út - Magyi köz - Magyi út - belterületi 

határ által körülhatárolt terület tartozik.  A 2. sz. szegregátum a Kállai Éva út keleti oldala. A 3. 

szegregátum a Akácos út mindkét oldala - Tavasz út - Rózsa út által körülhatárolt terület. A 4. 

szegregátum a Temető út - Krúdy Gy. út - Bercsényi u. a Porosladány úti kereszteződéssel 

körülhatárolt terület. Az 5. szegregátum a Porosladány út nyugati oldala a Széchenyi úttól a Temető 

útig. Ezen felül a településhez tartozó Ludastón éri el a szegregációs mutató a 35%-ot. 
 

 

 

 
1. ábra (Szegregátumok Nagykálló közigazgatási területén belül)  

 

A segélyezési adatok vizsgálata, a helyszíni terepbejárás és az önkormányzat szakembereinek 

tapasztalata azt a korábban is érvényes megállapítást támasztja alá, hogy mindegyik terület 

valódi szegregátumnak tekinthető. A Nyugati kertváros mindhárom szegregátuma a 

városszövetbe ágyazódik, de annak szélén helyezkedik el, a városrész közlekedési (vasút) ill. 

egyéb (temető, ipari) funkciójú területeihez közel helyezkedik el. Telepről vagy telepszerű 

környezetről ezek esetében nem beszélhetünk, hiszen nem tapasztalható éles elkülönülés a 

szegregátumok és az azokat övező területek között. Mindezt a városrész infrastrukturális 

ellátottsága is alátámasztja. A kiskállói szegregátum szintén nem tekinthető telepnek, a 
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városhatár mentén helyezkedik el. Itt kell megemlíteni, hogy e szegregátum közelében, attól 

mintegy 200-300 méterre a város külterületén egy kisebb, mintegy 30 fő által lakott telep 

található, mely a 2001-es népszámlálás után alakult ki. Az alábbi táblázat a három terület 

összehasonlítását tartalmazza, pirossal kiemelve az adott mutató tekintetében legroszabbul 

teljesítő szegregátumot.  

Mutató 

megnevezése 

Nagykálló 

összesen 

1. 

szegre-

gátum 

2. 

szegre-

gátum 

3. 

szegre-

gátum 

4. 

szegre-

gátum 

5. 

szegre-

gátum 

Ludastó 

Lakónépesség száma 9702  56  68  327  210  60  89  

Lakónépességen 

belül 0-14 évesek 

aránya 

16,0  44,6  30,9  27,2  24,8  23,3  20,2  

Lakónépességen 

belül 15-59 évesek 

aránya 

64,6  55,4  54,4  63,3  61,0  61,7  60,7  

Lakónépességen 

belül 60-X évesek 

aránya 

19,4  0,0  14,7  9,5  14,3  15,0  19,1  

Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya 

az aktív korúakon 

(15-59 évesek) belül 

20,7  74,2  56,8  61,4  49,2  59,5  50,0  

Felsőfokú 

végzettségűek a 25 

éves és idősebb 

népesség arányában 

13,4  0,0  5,3  1,7  4,9  0,0  3,4  

Lakásállomány (db) 3640  8  20  87  63  21  33  

Alacsony komfort 

fokozatú lakások 

aránya 

8,3  50,0  0,0  23,0  20,6  14,3  24,2  

Rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon (15-59 

évesek) belül 

45,9  87,1  67,6  76,3  69,5  59,5  70,4  

Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők és 

rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

13,4  64,5  48,6  52,2  40,6  43,2  38,9  
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aránya az aktív 

korúakon belül 

Foglalkoztatottak 

aránya a 15-64 éves 

népességen belül 

50,7  12,9  30,8  22,4  27,4  39,5  28,1  

Foglalkoztatott 

nélküli háztartások 

aránya 

39,1  66,7  57,9  63,6  57,1  52,4  56,7  

Alacsony presztízsű 

foglalkoztatási 

csoportokban 

foglalkoztatottak 

aránya 

45,3  75,0  50,0  66,0  60,0  53,3  68,8  

A gazdaságilag nem 

aktív népesség 

aránya a 

lakónépességen 

belül 

55,6  71,4  72,1  68,5  74,3  61,7  66,3  

Munkanélküliek 

aránya 

(munkanélküliségi 

ráta) 

18,6  75,0  36,8  51,5  25,9  34,8  46,7  

Tartós 

munkanélküliek 

aránya (legalább 360 

napos 

munkanélküliek 

aránya) 

9,5  68,8  15,8  18,4  20,4  8,7  23,3  

A komfort nélküli, 

félkomfortos és 

szükséglakások 

aránya a lakott 

lakásokon belül 

7,3  50,0  0,0  23,0  19,7  14,3  17,9  

Egyszobás lakások 

aránya a lakott 

lakásokon belül 

5,9  0,0  15,8  6,9  18,0  14,3  14,3  

  

2.1.1 A szegregációs folyamatok kialakulásához vezető okok elemzése  

 

Az akcióterületen található szegregátumokban két eltérő ok következtében indultak el a szegregációs 

folyamatok. 
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Az 5. számú szegregátum (Porosladányi u.) vonatkozásában: 

 

A Porosladányi u. egy részén – mely a település szélén található – korábban is jellemzően 

mélyszegénységben élő, roma származású emberek laktak. Emellett azonban mezőgazdasággal 

foglalkozó családok is élnek ezen a területen. Problémát jelent azonban, hogy az elmúlt időszakban a 

településrészre az alacsony ingatlanárak következtében elkezdtek környező teleülésekről is 

beköltözni mélyszegénységben élő, roma származású emberek. Fontos kiemelni, hogy a terület 

leromlott ingatlanjai ellenére többségében tiszta és rendezett képet mutat, az itt élő emberek az 

alacsony képzettségük következtében rendszerint közmunkából élnek, de abban minden lehetőséget 

felhasználnak, így indokolt a terület integrálása a városi szövetbe. 

 

 

A 3. és 4. számú szegregátum vonatkozásában: 

 

- a település ezen részén volt leginkább jellemző (a város széle) az alacsony jövedelmi státusz, 

mely egy elvándorlási folyamatot is elindított a fiatalabb lakosság részéről az 1980 – as években, 

melynek következtében a településrész elöregedett, egyre több üresen álló, alacsony 

komfortfokozatú ház vált eladóvá, ahova többségében roma származású emberek költöztek be; 

- a település ezen részén indultak el telkesítés következtében, szociálpolitikai támogatásokból az. 

u.n. „C típusú házak” építése, melyeket jellemzően alacsony jövedelmi státuszú, többségében 

roma származású emberek vettek igénybe; 

- az előzőekben írt okok következtében az ingatlanok jelentősen vesztettek értékükből, melyek 

tovább erősítették a szegregációs folyamatokat; 

 

Fontos azonban kiemelni, hogy jelentősebb volumenű betelepülés az elmúlt 15 - 20 évben nem 

történt a szegregátumba, így azon belül nincsenek a sok máshol jellemző feszültségek a régi lakosok, 

illetve az újonnan beköltözők között. 

 

 

2.1.2 Lakhatási, lakókörnyezeti jellemzők, demográfiai, szociális helyzet (korszerkezet, 

képzettség, foglalkoztatottság)  

 

Valamennyi szegregátumban jellemzően egylakásos családi házak találhatóak. A lakhatási 

körülmények kielégítőek, az alacsony komfortfokozatú lakások aránya csak az 1. szegregátumban 

haladja meg a 25%-ot. A szegregátumokban élő lakosság fő bevételi forrása leginkább közmunkából 

szerzett jövedelem. A gazdasági funkciót ezeken a területeken mindössze néhány mikro vagy 

kisvállalkozás telephelye tölti be, kiskereskedelmi egység (élelmiszerbolt) és vendéglátó egység nem 

található a szegregátumokban.  
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utcakép (1. sz. szegregátum) 

A szegregátumokban a lakosság korcsoportos összetétele kedvezőbb a városi átlagnál, ami azonban 

együtt jár a magasabb eltartottsági rátával is – részben ez is oka a nagyarányú szegénységnek. A 

szegregátumban élők nagy része roma származású, pontos számadatok a jogszabályi megkötöttségek 

miatt nem állnak rendelkezésre. Az itt élők 58%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezik, ami rontja a munkavállalás esélyeit. A magasabb végzettséggel rendelkező lakosok 

mintát és motivációt jelenthetnek a társadalmi integráció folyamatában, arányuk azonban mindössze 

2,8%. Az oktatás kulcsszerepe tehát vitathatatlan a szegregáció kialakulásának megelőzésében, de az 

iskolázottság, képzettség javítása sikeres lehet a már felnőtt korú, de inaktív lakosok munkaerőpiacra 

való be- vagy visszavezetésére, vagy az alacsony presztízs foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak munkaerő-piaci helyzetének javítására is.  

A legfőbb cél a továbbtanulók arányának növelése. Minderre már megszülettek a legfontosabb 

lépések, ezek továbbfejlesztése és bővítése szükséges. Az egyik legfontosabb teendő e téren 

tudatosítani a szülőkben a tanulás fontosságát és szerepét a gyermekek további életében. Mindehhez 

szükséges a családsegítő és gyermekjóléti intézmények bevonása is, hiszen leghamarabb ők kerülnek 

kapcsolatba a családokkal. Az adatok visszaigazolódnak a megszerezhető állások jellegében is: a 

foglalkoztatottak ¾-e alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgozik. A munkaerő piaci 

mutatók kedvezőtlen helyzetet tükröznek: jóllehet a tendenciák pozitív irányúak, a lemaradás 

továbbra sem csökken a városi értékekhez képest. Példaképpen a munkanélküliségi ráta egész 

Nagykálló területén 18,6%, míg a szegregátumban 45,1%; ezen belül a tartós munkanélküliek aránya 

10%, illetve 25,9%. A szociális és megélhetési problémák oka részben a rendszeres 

jövedelemszerzéshez történő hozzáférés hiányában és a munkaszocializáció alacsony mértékében 

keresendő – ezt valamelyest ellensúlyozza az elmúlt évek közfoglalkoztatási gyakorlata. A 

háztartásokban élők döntő többsége a segélyekből származó jövedelmét alkalmi munkával egészíti ki, 

sokan élnek külföldről behozott használt tárgyak eladásából és „vasazásból”. A közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférés biztosított. Az óvodáskorúakat tekintve az önkormányzat minden igényt ki tud 

elégíteni, a tanulók jelentős része integrált általános iskolai oktatásban részesül, de az 

önkormányzatnak működtetőként nincs hatása sem a körzethatárok kijelölésére, sem az 

intézményekben zajló szakmai tevékenységre. A szegregátumban a gyermekjóléti és a családsegítő 
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szolgálat szakemberei napi rendszerességgel fordulnak meg, és biztosított az egészségügyi 

szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése is. A városrészben élők számára rendszeres természetbeni 

támogatásokat (élelmiszer, ruhaneműk) nyújt a Családsegítő Szolgálat, a Gyerekjóléti Szolgálat, 

valamint a Máltai Szeretetszolgálat. A terület kereskedelmi és vendéglátó-ipari funkcióellátottsága 

lakosságarányosan alacsony. Az üzlethelyiségek részben üresen állnak, részben más funkciót kaptak. 

A kérdőíves felmérésből kiderült, hogy napszámból, vagy egyéb kiegészítő jövedelemből csak 

keveseknél származik bevétel, ennek ellenére sem a konyhakert, sem pedig háziállatok tartása nem 

jellemző különösebben egyik szegregátumban sem. Ebben a tekintetben szemléletformálásra van 

szükség, hiszen munkajövedelem nélkül – még ha ez a jövedelem alkalmi vagy kiegészítő munkából 

származik is - nem képesek a szegregált területeken élők az életminőségükön javítani. A kérdőíves 

felmérésen megkérdezettek sötéten is látják a helyzetüket; a megkérdezettek 40%-a gondolja azt, 

hogy az átlagosnál rosszabban él.  

Fontos megemlíteni, hogy az önkormányzat már korábban felismerte a szegregáció kialakulásának 

veszélyét és annak a város életére nézve káros következményeit, így a következő konkrét 

intézkedéseket hozta: 

 

- átszervezte az általános iskolai oktatást, oly módon, hogy minimalizálja az oktatásban 

jelentkező szegregáció kialakulásának lehetőségét,  

- minden általa fenntartott oktatási intézményben olyan képzési programokat vezettek be, 

amely kiemelt figyelmet fordít a halmozottan hátrányos helyzet és roma tanulók 

tanulmányi elmenetelére és szocializációjára,  

- az újonnan létrehozott 6 osztályos gimnáziumi képzésre való bejutást pozitív 

diszkriminációval segíti a halmozottan hátrányos helyzet tanulók esetében,  

- csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez a 

felsőoktatásban továbbtanuló nagykállóiak támogatása céljából,  

- társalapítója Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központnak, amely széleskörű és 

magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt a szociálisan hátrányos helyzet lakosoknak és a 

gyerekeknek,  

- rendeleteivel lehetővé tette a kötelező szociális alapellátáson túli támogatások nyújtását 

is a rászorulók számára (átmeneti segély, szociális kölcsön lakásfelújításra vis maior 

esetén, vízbekötési segély, vízdíj támogatás, gázbekötési támogatás, lakástámogatás),  

- a város területén tartózkodó, önhibájukon kívül rászoruló személyeket szociális 

ellátásban részesíti, függetlenül attól, hogy be vannak-e jelentkezve vagy sem  

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó Vizsgálatának készítői arra a következtetésre 

jutottak, hogy a szegregátumokban élők hátrányos helyzetének egyik fő oka az alacsony 

iskolázottsági szint, ami azután a munkanélküliség, szegénység, majd rossz lakáskörülmények 

formájában gyűrűzik tovább és befolyásolja negatívan – a legtöbb esetben egész életre szólóan és 

generációkon át – az emberek életkörülményeit és esélyeit a kitörésre. 
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utcakép (2. sz. szegregátum) 

2.1.3 Elérhető szolgáltatások  

 

Nagykállóban a járásközponti szerephez kapcsolódó valamennyi funkció megtalálható, ezek 

jellemzően a település központi részén találhatóak. A 3-4-5 sz. sz. szegregátumok viszonylatában 

rendkívül kedvező elhelyezkedése van a családsegítő szolgálatnak, a családok átmeneti 

otthonának és az Akácos úti közösségi háznak. Az 1-2 sz. szegregátumok esetében pedig a 

Karitász Ház és Városrehabilitációs Iroda esetében beszélhetünk kedvező elhelyezkedésről. 

 

A városban található szolgáltatások: 

 Nagykállói Járási Hivatal 

 Kormányablak 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykállói Tankerület 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltsége 

 A Nyíregyháza Rendőrkapitányság Nagykállói Rendőrőrse  

 Mentőállomás 

 Nagykállói Egyesített Óvoda  

 Pindúr Palota Bölcsőde 

 Nagykállói Általános Iskola 

 Korányi Frigyes Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 Budai Nagy Antal Szakközépiskola 

 Kállay Rudolf Szakiskola 

 Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 

 Családok Átmeneti Otthona (Életháló) 

 Híd Közösségi Ház 
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 Akácos úti Közösségi Ház 

 Sántha Kálmán Szakkórház 

 Sportcsarnok 

 Sportpálya 

 Kiskereskedelmi szolgáltatások 

 Üzleti és pénzügyi szolgáltatások 

 Kommunális szolgáltatások 

 

 

2.1.4 A szegregátumok hiányosságainak feltárása 

 

A szegregátumok településszerkezetileg és közlekedési szempontból is vitathatatlanul a város szerves 

részét képezik, azonban a szegregátumokban az utak kiépítettsége alacsonyabb, mint a városi átlag. A 

részben kiépítetlen úthálózat problémát jelent az idősek és a rászorultak esetében, mivel csapadékos 

időben a mentő vagy egyéb gépjármű nem tudja megközelíteni az egyes utcákat.  

 

 
utcakép (3. sz. szegregátum) 

 

A területen a közművel való ellátottság összességében megfelelő, azonban a gerinchálózatra történő 

bekötés sok lakásban nem megoldott, a felhalmozott tartozások miatt esetenként szüneteltetik a 

szolgáltatásokat, a villanyórát is több helyen leszerelte a szolgáltató. A házak előtti területek kezelése 

más városrészekhez képest elhanyagolt. A vízelvezető árok eltűntek, a csapadékvíz elvezetése és 

szikkasztása nem mindenhol megoldott. Az utcai közkifolyóként működő kutak a vonatkozó 

közegészségügyi szabályoknak megfelelő darabszámban állnak a lakosság rendelkezésére, azonban a 

szükségletek alapján indokolt újak létesítése. A szegregált terület nagy részén azonban az 

önkormányzat – figyelembe véve az itt élők nehéz anyagi helyzetét – csoportos és térítésmentes 
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konténeres szemétszállítást biztosít. Az ennek ellenére felhalmozódott illegális hulladékot az 

önkormányzat saját költségén számolja fel. Az elhelyezett konténerek számát és az ürítések 

gyakoriságát igény szerint felül kell vizsgálni. lakóterületen található házak többsége az ötvenes 

években épült szoba-konyhás, éléskamrával ellátott épület. A lakások harmada alacsony 

komfortfokozatú, csupán felében építették ki a mellékhelyiséget. Az egyszobás lakások aránya a 

városi átlaghoz (5,9%) képest magas (14%). Az ingatlanok többsége magántulajdonú, emiatt a 

lakóterület felszámolása nem lehetséges, a magántulajdonban lévő lakások értéke olyan alacsony, 

hogy a kapott összegből az itt élők nem tudnának másikat vásárolni, cserelakással pedig nem 

rendelkezik az önkormányzat. A lakhatási körülményeket rontja, hogy a viszonylag kis alapterületű 

lakásokba a bentlakók nagyszámú rokonságukat fogadják be.  

 

 
utcakép (4. sz. szegregátum) 

A szegregátumokban az Akácos Úti Közösségi Házat leszámítva nem találhatóak közösségi 

létesítmények, azonban a korábbi szociális városrehabilitácós programoknak köszönhetően a 

település észak keleti részében található szegregátumok (1. sz és 2. sz. szegregátum) és a település 

délnyugati-nyugati részén található szegregátumok (3. sz., 4. sz. és 5. sz. szegregátumok) esetében is 

található elérhető közelségben mind nyitott közösségi tér, illetve játszótér, sportpálya, mind pedig 

egész évben üzemelő közösségi ház.  

 

2.1.5 Megközelítés, infrastruktúra  

 

A szegregátumok infrastrukturális ellátottsága elégséges, szinte valamennyi lakóház megközelíthető 

szilárd burkolatú úton, de ezek – amellett, hogy az elmúlt években több út burkolata felújításra került 

- több esetben felújításra szorulnak, mint ahogy igaz ez az utak melletti járdákra is, sőt több utca 

esetében az utak melletti járdák teljes mértékben hiányoznak. Ezeken a területeken néhány 

vállalkozást leszámítva jellemzően kizárólag lakófunkciójú ingatlanok találhatóak. Kereskedelmi és 

egyéb gazdasági funkciók elvétve találhatók itt, ahogy vendéglátó egységek is. Az alacsony 
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funkcióellátottságot – a szegregátumokra általában jellemzően - a periférikus elhelyezkedés okozza. 

Annak ellenére, hogy a területeken hagyományosan nem alakultak ki sem közigazgatási, sem pedig 

szolgáltató funkciók, összességében mindhárom szegregátumra elmondható, hogy a mindennapi 

életvitelhez szükséges létesítmények elérése viszonylag komfortos körülmények között megoldható, 

azonban a településközponttól való távolságuk miatt jelentős időráfordítással jár.   

  

2.1.6 Jövőkép (felszámolás vagy integráció?)  

 

A város vezetése az akcióterületen élők, valamint a helyi támogató csoport az alábbi jövőképet 

kívánja megvalósítani a rehabilitációs tevékenység megkezdésével: 

 

 

 

 
utcakép (5. sz. szegregátum) 

Nagykálló leszakadó városrészein olyan társadalmi mobilizációs folyamatok elindítása, melynek 

következtében rendszerszerűen, mind közösségi, mind egyéni szinten kialakulnak azok a feltételek, 

melyek lehetővé teszik a mélyszegénységben élő (többségében roma származású) emberek 

felzárkózását a többségi társadalomhoz, illetve megalapozzák diszkriminációmentes társadalmi 

befogadásukat. Ennek megfelelően tehát a rehabilitációs projekt megvalósításával célunk, hogy a 

szegregátum integrálódjon a települési szövetbe. 

 

Célunk, hogy olyan társadalmi mobilizációs folyamatok induljanak meg, illetve folytatódjanak az 

egyéni-, közösségi-, és infrastruktúra fejlesztési projektelemek megvalósításával, melyek szinergikus 

hatására az akcióterület képes felzárkózni a város fejlődési folyamataihoz. 
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2.2. Akcióterület kijelölése  

A 2. fejezetben bemutatott hiányosságok és fejlesztési szükségletek miatt fontosnak látta Nagykálló 

Város Önkormányzata, hogy a lehető legnagyobb számú eléréssel valósítsa meg a társadalmi 

együttműködést szolgáló komplex programokat, ezért a település nyugati és dél-nyugati részén 

található három szegregátumot magába foglaló Széchényi út – belterületi határ – Rózsa út – Tavasz 

utca – Akácos út – Dózsa György út – Tompa Mihály út – Széchenyi út – Bercsényi út – Krúdy Gyula út 

– Temető út – Bercsényi út – Porosladányi út – belterületi határ – Újfehértói út által körülhatárolt 

területet jelölje ki akcióterületként. A területen korábban valósult már meg szociális 

városrehabilitáció és az abban megvalósított soft tevékenységeket az önkormányzat finanszírozási 

lehetőségeinek függvényében igyekszik jelenleg is folytatni. A kijelölt akcióterület alkalmas arra, hogy 

az integrációs folyamatok helyszíne legyen, rendelkezik olyan jelenleg kihasználatlan infrastrukturális 

adottságokkal, melyek alkalmasak elsősorban közösségi, sport és szabadidős funkciót betöltő terek és 

épületek létesítésére a szegregátumokban vagy azok közvetlen környezetében. A terület ennél fogva 

alkalmassá válik a tervezett közösségi és szociális programok megvalósítására. Az akcióterületen a 

fentiek mellett található olyan gazdaságfejlesztésre alkalmas ingatlan is, amelyen gyakorlati 

képzőhely vagy innovatív közfoglalkoztatási kezdeményezések megvalósítására alkalmas további 

infrastruktúra egyaránt létesíthető. Ennek eredményeképpen a soft tevékenységek és hard 

fejlesztések egymást erősítve hatékonyabban járulnak majd hozzá a településrész infrastrukturális- és 

az itt élők társadalmi felzárkózásához és a két egymásra épülő program megvalósítása a település 

egészére nézve is kedvezőbb lesz.  
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2. ábra: A kijelölt akcióterület 
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2.3. Jogosultság igazolása  

A kijelölt akcióterület megfelel a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programokkal szemben támasztott jogosultsági elvárásoknak. A terület kijelölésénél a KSH 2011. évi 

népszámlálási adatait vettük figyelembe és ezek közül több mutató alapján is alkalmas az akcióterület 

a pályázat megvalósítására. A szegregációs mutató az akcióterületen 36,1%, amely alapján a 

jogosultsági feltétel teljesül. 

 

Az akcióterület fontosabb szociális-, lakhatási- és foglalkoztatási mutatóit és a korösszetételt az 

alábbi táblázat városi szintű összehasonlításban szemlélteti: 

 

 

Az akcióterületen a legfőbb problémát az alacsony iskolázottsági és foglalkoztatási mutatók jelentik. 

Emellett a lakhatás alacsony színvonala is kimutatható akcióterületi szinten, emellett ez igen 

koncentráltan jelentkezik és ennek figyelembe vétele fontos - a fenti problémákkal együtt - a 

városrész társadalmi-gazdasági felzárkóztatása és a szegregáció megállítása érdekében történő 

komplex szociális beavatkozások tervezésekor és megvalósításakor.  

Mutató megnevezése 
Nagykálló 

összesen 
Akcióterület 

Lakónépesség száma 9702 901 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 16,0 25,2 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,6 62,7 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 19,4 12,1 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 
20,7 45,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 

arányában 
13,4 8,0 

Lakásállomány (db) 3640 262 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 8,3 17,9 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon (15-59 évesek) belül 
45,9 65,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

az aktív korúakon belül 

13,4 36,1 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 50,7 32,5 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 39,1 52,7 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak aránya 
45,3 52,5 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 

lakónépességen belül 
55,6 65,9 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 18,6 34,9 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 

munkanélküliek aránya) 
9,5 16,3 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 

lakott lakásokon belül 
7,3 17,4 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,9 9,3 
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A pályázat a korábbi fejezetekben bemutatott helyzetkép okán az alábbi főtevékenységekre épül: 

- lakhatási integráció megalapozása szociális bérlakások kialakításával 

- család-, és közösségfejlesztéshez alkalmas infrastruktúra továbbfejlesztése 

- munkaerő-piaci reintegráció helyszínéül szolgáló gyártóüzem infrastruktúrájának fejlesztése  

- Az akcióterület fizikai infrastruktúrájának javítása  

- közbiztonság javítása  

2.4. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, 
infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása  

 

 

 
3. ábra: Az akcióterület elhelyezkedése a településen belül 

 

2.4.1 Demográfiai helyzet 

 



 

 21 

Nagykálló lakossága folyamatosan csökken. Ez együttesen adódik össze a születések számának 

csökkenéséből és a pozitív elvándorlási mérlegből.  A szelektív migráció elsősorban a fiatal, 

képzettebb munkavállalói rétegekben jellemző. További kedvezőtlen hatás, hogy a népességben 

elöregedésére utaló folyamatok rajzolódnak ki. 2011-ben a lakosság közel egyötöde 60 év feletti. 

 

A lakosság korcsoportos megoszlását a munkaképes korúak stabil és a 65 éven felüliek növekvő 

aránya jellemzi. A népesség elöregedésére utaló folyamatok rajzolódnak ki.  

A lakosság korcsoportos összetétele kedvezőbb a városi átlagnál, ami azonban együtt jár a magasabb 

eltartottsági rátával is – részben ez is oka a nagyarányú szegénységnek. Az akcióterületen élők nagy 

része roma származású, pontos számadatok a jogszabályi megkötöttségek miatt nem állnak 

rendelkezésre. 

2.4.2 Gazdasági helyzet 

 

Nagykállóban kevés az ipari termelő jellegű tevékenység. Elaprózott vállalkozási szerkezet, mikro- és 

kisvállalkozások dominanciája jellemző. Viszonylag alacsony a vállalkozássűrűség – a működő 

vállalkozások csökkenő száma mellett. Az Ipari Parkban és környezetében jelentős kihasználatlan 

területek vannak. Erőteljesen feldolgozóipar orientált, alapvetően a mezőgazdasági 

termékfeldolgozás és a könnyűipari tevékenységek jelenléte jellemző. A kis- és középvállalkozások 

versenyképessége korlátozott, amit tovább súlyosbítanak a műszaki infrastruktúra hiányosságai. A 

szolgáltatások a város gazdaságában lényeges szerepet töltenek be, kiemelkedik a kereskedelem. 

Magas az élelmiszer- és élelmiszerjellegű vegyes üzletek, valamint a használtcikk üzletek aránya, 

amely a helyi gazdaság teljesítőképességének is a viszonylagos elmaradásából eredeztethető. A 

mezőgazdasági termőterületek többsége alacsony minőségű  

A termőterületekre elaprózott birtokszerkezet jellemző. A mezőgazdaságban a kedvezőtlen piaci 

folyamatok hatására némileg csökkent a helyi, térségi felvásárlás és értékesítés, az agrárium 

lehetőségei nincsenek megfelelő mértékben kihasználva. Ezért a kisebb mezőgazdasági cégek, egyéni 

vállalkozók és őstermelők számára a jelenlegi piaci körülmények között megoldást jelent a szoros 

kooperációban történő termelés és értékesítés. A pénzügyi-gazdasági válság hatására a fejlesztési 

hajlandóság a településen is megrekedt. 

 

Az akcióterületeken található vállalkozások: 

- Mini ABC 

- Lanotte Kft. (paplanüzem) 

- Pásztor Trans (szállítmányozás, kereskedelem) 

- Toll Tex Kft. (paplanüzem) 

- Apolló 2000 Kft. (vasipari munkák) 

 

 

 

2.4.3 Társadalmi helyzet 

 

Az akcióterületen található intézmények:  
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 Akácos úti közösségi ház 

 Családsegítő Szolgálat 

 

Az akcióterületen élők a szükséges szolgáltatások jelentős részét a város egyéb területein veszik 

igénybe. Az utcák, járdák részben burkolásra, részben megújításra szorulnak. A terület zöldfelület 

ellátottsága hiányos. Tömegközlekedési szempontból az akcióterület helyzete többnyire kedvezőtlen.   

Iskolázottság:  

Nagykállóban az óvodában és az általános iskolában is teljes mértékben integrált oktatás folyik, a 

görög katolikus egyház fenntartásában lévő Korányi Frigyes általános iskolában a jelentkezés 

felvételhez kötött, itt a gyengébb képességű gyerekek száma alacsonyabb. Az oktatási intézményekre 

együttesen jellemző, hogy a halmozottan hátrányos helyzet tanulókra kiemelt figyelmet fordítanak 

nevelési és az oktatási tevékenység során. 

Az oktatás kulcsszerepe vitathatatlan a szegregáció kialakulásának megelőzésében. 

Az iskolázottság növeléséhez, a megfelel színvonalú és a hátrányos helyzetűek speciális igényeit 

figyelembe vevő képzési program és a felkészült pedagógusok mellett, szükség van egy olyan 

szociokulturális, ill. családi közeg megteremtésére is, amely elfogadja és támogatja ezt az 

érvényesülési módot. Ennek biztosítása talán az egyik legnehezebb feladat, hiszen ez esetben 

rendkívül képlékeny a határ a pozitív, ösztönző típusú támogatások és segítségnyújtás, és egy család 

életébe való közvetlen beavatkozás között. 

A továbbiakban a legfőbb cél a továbbtanulók arányának növelése. Az egyik legfontosabb teendő e 

téren tudatosítani a szülőkben a tanulás fontosságát és szerepét a gyermekek további életében. 

Mindehhez szükséges a családsegítő és gyermekjóléti intézmények bevonása is, hiszen leghamarabb 

ők kerülnek kapcsolatba a családokkal. Ezt a felvilágosító, tájékoztató munkát minél hamarabb, 

lehetőleg még a gyerekek óvodás korában kellene elkezdeni, de legkésőbb az általános iskola alsó 

tagozatán, hiszen később már sokkal nehezebb lehet bepótolni a hiányosságokat és olyan tanulmányi 

eredményt felmutatni, ami továbbtanulást tesz lehetővé.  

A tehetséges és ambiciózus hátrányos helyzet gyerekek idejekorán való felismerése szintén lényeges 

feladat, és bevonásuk a tehetséggondozásba vagy korrepetálásba jelentősen növeli a továbbtanulási 

esélyeket, hiszen sok esetben már az általános iskolában eldől nem csak a középiskolában való 

továbbtanulás, hanem az azt követ felsőoktatásba való bejutás is. 

 

2.4.4 Munkaerő-piaci helyzet, foglalkoztatás, jövedelmi helyzet  

 

A város egyik jelentős munkaerő-piaci problémája a nyilvántartott álláskeresők magas száma és 

aránya. 2008 és 2011 között ezek az értékek folyamatos emelkedést mutattak, elsősorban a 

gazdasági válság miatt, az elmúlt években a gazdasági helyzet általános javulásának és a 

közfoglalkoztatási programnak köszönhetően pozitív változások kezdődtek. 2013 decemberében a 

regisztrált álláskeresők száma 1053 fő volt, ehhez képest 2019. hasonló időszakában ez az érték 542 

fő volt, melyből 125 fő volt tartós álláskereső. A tartós munkanélküliek elhelyezkedési esélye igen 

alacsony, esetükben a munkanélküli státuszt leggyakrabban az inaktivitásba vonulás követi – ezt 

próbálja megelőzni az önkormányzat a közfoglalkoztatási programba való bevonással. 
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Az akcióterületen élők több mint fele legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, ami 

rontja a munkavállalás esélyeit. A magasabb végzettséggel rendelkező lakosok mintát és motivációt 

jelenthetnek a társadalmi integráció folyamatában, arányuk azonban mindössze csekély.  Az adatok 

visszaigazolódnak a megszerezhető állások jellegében is: a foglalkoztatottak ¾-e alacsony presztízsű 

foglalkoztatási csoportokban dolgozik. A munkaerő piaci mutatók kedvezőtlen helyzetet tükröznek: 

jóllehet a tendenciák pozitív irányúak, a lemaradás továbbra sem csökken a városi értékekhez képest. 

A szociális és megélhetési problémák oka részben a rendszeres jövedelemszerzéshez történő 

hozzáférés hiányában és a munkaszocializáció alacsony mértékében keresendő – ezt valamelyest 

ellensúlyozza az elmúlt évek közfoglalkoztatási gyakorlata. A háztartásokban élők döntő többsége a 

segélyekből származó jövedelmét alkalmi munkával egészíti ki, sokan élnek külföldről behozott 

használt tárgyak eladásából és „vasazásból”. 

A rendszeres szociális segélyben, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 

viszonylag magas száma jelzi, hogy a lakosság egy része hátrányos helyzetű, jövedelmi viszonyai 

korlátozottak. 

Az akcióterületen élők hátrányos helyzetének egyik fő oka az alacsony iskolázottsági szint, ami azután 

a munkanélküliség, szegénység, majd rossz lakáskörülmények formájában gyűrűzik tovább és 

befolyásolja negatívan – a legtöbb esetben egész életre szólóan és generációkon át –az emberek 

életkörülményeit és esélyeit a kitörésre. 

 

2.4.5 Közbiztonság  

 

Az önkormányzat, a lakosság és a szakmai vezetés elvárása, hogy a lakosság szubjektív 

biztonságérzete javuljon. 

A közösség egyes elemi munkalehetőség hiányában, illetve arra hivatkozva – felhatalmazva érzik 

magukat a „megélhetési bűnözés” elkövetésére. 

A lakosság összetétele folyamatos változáson megy keresztül, egyre több az önhibájából, vagy azon 

kívüli ok miatt munkanélkülivé vált, lecsúszott, elszegényedett ember. Nő azok száma is, akik még a 

szüleiket sem látták soha dolgozni, megélhetési forrásként teljesen természetes a számunkra a 

bűnözői életforma. A társadalomnak, illetve a már így szocializálódott személyeknek óriási kihívást 

jelent a közösségbe való beilleszkedés. Ennek az elősegítése közös feladat. 

A bűncselekmények összetételét, kategorikus felosztását vizsgálva megállapítható, hogy a korábbi 

évekhez hasonlóan a vagyon elleniek vannak túlsúlyban. A vagyon elleni kategórián belül továbbra is 

kiemelkedő számban a lopások, illetve azok minősített esetei fordultak elő, ezen belül a 

mezőgazdasági lopások, illetve a falopások. 

A testi sértés és zaklatás miatt elrendelt bűncselekmények száma megnőtt a településen. A közrend 

elleni bűncselekmények kategóriában is növekedés figyelhető meg.  

A garázdaságok száma csökkenő tendenciát mutat, köszönhető az intenzívebb rendőri jelenlétnek. 

Több eljárás indult pszichoaktív anyagokkal való visszaélés miatt. Ilyen a Herbál vagy a Biofű, aminek 

kereskedelmével anyagi lehetőséget látnak az emberek. A potenciális fogyasztói oldalt érintő 

hatékony felvilágosító munkára lenne szükség. 
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Nagykállóban a rendőrőrs együttműködik a polgárőrséggel és mezőőri szolgálattal. Jelentős 

segítséget nyújt a jelzőrendszer használatával a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, akikkel napi 

szintű a kapcsolat. 

Rendszeres lakossági konzultációkat tartanak a közbiztonság javítása érdekében, valamint rendszeres 

fórumokat tartanak a város intézményeinek, civil szervezeteinek, egyházainak részvételével. 

2.4.6 Lakáshelyzet 

 

Az akcióterületen található házak többsége az ötvenes években épült szoba-konyhás, éléskamrával 

ellátott épület. A lakások harmada alacsony komfortfokozatú, csupán felében építették ki a 

mellékhelyiséget. Az egyszobás lakások aránya a városi átlaghoz képest magas. Az ingatlanok 

többsége magántulajdonú, emiatt a lakóterület felszámolása nem lehetséges, a magántulajdonban 

lévő lakások értéke olyan alacsony, hogy a kapott összegből az itt élők nem tudnának másikat 

vásárolni, cserelakással pedig nem rendelkezik az önkormányzat. A lakhatási körülményeket rontja, 

hogy a viszonylag kis alapterületű lakásokba a bentlakók nagyszámú rokonságukat fogadják be. A 

területen a közművel való ellátottság összességében megfelelő, azonban a gerinchálózatra történő 

bekötés sok lakásban nem megoldott, a felhalmozott tartozások miatt esetenként szüneteltetik a 

szolgáltatásokat, a villanyórát is több helyen leszerelte a szolgáltató. A házak előtti területek kezelése 

más városrészekhez képest elhanyagolt. A vízelvezető árok eltűntek, a csapadékvíz elvezetése és 

szikkasztása nem mindenhol megoldott. Az utcai közkifolyóként működő kutak a vonatkozó 

közegészségügyi szabályoknak megfelelő darabszámban állnak a lakosság rendelkezésére, azonban a 

szükségletek alapján indokolt újak létesítése. Az akcióterület nagy részén azonban az önkormányzat – 

figyelembe véve az itt élők nehéz anyagi helyzetét – csoportos és térítésmentes konténeres 

szemétszállítást biztosít. Az ennek ellenére felhalmozódott illegális hulladékot az önkormányzat saját 

költségén számolja fel. Az elhelyezett konténerek számát és az ürítések gyakoriságát igény szerint 

felül kell vizsgálni. Az egyes lakóingatlanokat érintő fejlesztések mellett elengedhetetlen a helyi 

infrastrukturális ellátottság hiányainak pótlása (pl. közkifolyók és szemétgyűjtők számának és 

elhelyezkedésének optimalizálása).  

 

 

2.4.7 Infrastrukturális ellátottság (közigazgatási, közösségi és közcélú létesítmények az 

akcióterületen, megközelítés, közlekedési helyzet)  

 

Az akcióterületen a közművel való felszereltség nem mindenhol teljes körű, így az alapellátás sem 

biztosítható teljes körűen. Az utcák állapota a normál közlekedést lehetővé teszi ugyan, de az egyes 

telkekre történő beközlekedés gyakran földúton történik. Az utcák nagyrészt mindenhol 

aszfaltozottak. A csapadékvíz elvezetés hiánya miatt gyakran különösen nagy esőzések alkalmával 

több helyen is felgyűlik az esővíz, melynek elvezetésétől a jövőben gondoskodni kell. Azokon az 

utcákon, ahol részben vagy egészben hiányzik a járda, az önkormányzat ezt saját forrásból igyekszik 

folyamatosan kiépíteni.  

Az akcióterület épületei nagyságrendileg az 1950-es-60-as években épültek, állapotok gyakran 

meglehetősen leromlott. Egyes esetekben történtek kisebb javítások, felújítások, de az 
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épületállományra általánosan jellemző, hogy elöregedett, statikailag illetve épületfizikailag elavultak, 

zömében földszintes épületek.  

Az akcióterület funkcionális ellátottsága is elmarad az elvárt szinttől, mivel itt - leszámítva a 3. 

szegregátumban található Akácos Úti Közösségi Házat - kizárólag lakó- és gazdasági funkciójú 

ingatlanok találhatók. Az önkormányzat az akcióterületen a TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek 

rehabilitációja program keretében tervezi az infrastrukturális ellátottság javítását az akcióterületen, 

tervez továbbá nyitott közösségi tereket fejleszteni és a közösségi házat bővíteni, ami így a 

megnövekedett létszámmal is az akcióterületi szociális munka egyik bázisaként üzemelhet. A 

közigazgatási létesítmények, az oktatási és kulturális létesítmények, valamint a szolgáltató 

intézmények (bank, posta, biztosító, közműszolgáltatók irodái) kívül esnek az akcióterületen, 

megközelítésük elsősorban a periférikus területekről okoz problémát. Például az akcióterület 

középpontjából a fontosabb intézmények közel 20 perc sétával érhetőek el.  

 

 
4. ábra: A városközpont elérése az akcióterület közepéből 

 

 

A közlekedési helyzet az infrastrukturális hiányosságokat leszámítva jónak mondható, találhatóak 

könnyen megközelíthető tömegközlekedési megállóhelyek az akcióterület közvetlen környezetében.  
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3. IGÉNYFELMÉRÉS  

A tervezett szoft elemekhez, a közszféra, közösségi, valamint lakó funkcióhoz kapcsolódóan 

szükséges az igényfelmérés elvégzése, amelynek a helyzetelemzés fókuszában kell állnia. Ennek során 

fontos, hogy a támogatást igénylő egy általa meghatározott módszertan alapján felmérje az érintett 

lakosság, releváns intézmények, civil szervezetek igényeit. 

 

Igényfelmérés kapcsán szükséges legalább az alábbiak bemutatása: 

 az igényfelmérés körülményei, az igényfelmérési folyamat kezdete, befejezése; 

 

Az önkormányzat fejlesztési elképzelései megvalósításának alátámasztásához, legyen az 

bármilyen területre is vonatkozó, vizsgálnia kell a tervezett fejlesztés iránti lakossági, 

társadalmi igényt.  

Az igényfelmérés során a projekt elkészítését megelőző hónapokban sor került a projektben 

érintett célcsoport előzetes felmérésére kérdőíves módszerrel. Ezzel együtt a területen 

tevékenykedő, szociális szolgáltatásban érintett szakemberekkel is történt egyeztetés a 

projekt tartalmának összeállítsa érdekében. Sor került az akcióterület pontos lehatárolására.  

Magának a szegregátumnak és így a projekttel érintett célterületnek a lehatárolása a 

gyakorlati ismeretek alapján első lépésként került sor. Mind az Önkormányzat, mind pedig a 

területen tevékenykedők előtt ismert a szegregátumokban élő lakosság életvitele, az abból 

keletkező problémák sokasága, így a megoldásra először egy szakmai egyeztetésre hívta 

össze az önkormányzat az érintett területek képviselőit: védőnők, háziorvos, óvónők, 

pedagógusok, családgondozó, idősellátásban dolgozó, szociális területen dolgozó szakember, 

cigány kisebbségi önkormányzat képviselője. Az egyeztetés témája az volt, hogyan is lehetne 

csökkenteni az egyre súlyosbodó problémákat? A felmerülő problémakörök rögzítésére, 

átbeszélésére és a lehetséges kimenetelek megoldási módok meghatározására ekkor került 

sor.  

Ezt követően az érintett lakosság utcánkénti megkeresése újabb feltárási szakasz volt, ekkor 

került sor a célcsoport konkrét kijelölésére is. Majd lakossági fórum keretében a feltárt 

problémákkal szembesítve a szegregátumokban élőket, kiváltképpen pedig a célcsoport 

tagjait bemutatásra kerültek a tervezett projekt elemei, melyekhez még hozzátehették 

javaslataikat az érintettek.  

A több hónapig tartó folyamat befejezéseként az így nyert eredményeket az előkészítésbe 

bevont szakemberek egyeztetés során a problémák felvázolásának segítségével kívánták 

rendszerezni ezzel is elősegíteni a megoldási lehetőségek feltárását, azonosítását. A projekt 

ennek a folyamatnak a végére alakult ki és nyerte el mai formáját, tartalmát. 

 

 

 az elemzés módszertanát (kérdőíves felmérés, fókuszcsoportos felmérés, interjúk, stb.) 
szükséges röviden bemutatni;  
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Tevékenységek→Outputok→Hatások 

Az igényfelmérés eredményének összegzése, a fejlesztendő szolgáltatások, tevékenységek 

szükségességének bemutatása. Annak bemutatása, hogy milyen típusú programok, szolgáltatások, 

milyen és mekkora célcsoport igényének kielégítésére alkalmasak, milyen kiegészítő lehetőségek 

merülnek fel. 

A kitűzött célokon túlmutatva a fejlesztéseknek a társadalmi kohézió erősítéséhez kapcsolódó várt 

hatásainak leírása - esélyegyenlőség, szegregáció csökkentése, iskolázottság javítása, köz és közösségi 

szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, fenntartható munkahelyek létrehozása. 

- Társadalmi hatások - életminőségre, helyi identitástudatra gyakorolt hatás, településen belüli, 

illetve társadalmi mobilizációra gyakorolt hatás, szegregáció jelensége, közösségszervező hatás, 

esélyegyenlőségre gyakorolt hatás. 

- Gazdasági hatások - foglalkoztatottságra gyakorolt hatás 

- Környezeti hatások - energiahatékonyságra gyakorolt hatás, környezeti tudatformálás. 

A pozitív és a negatív hatások beazonosítása, és a felmerülő hatások egymáshoz való viszonyának 

ismertetése.  A hatásmechanizmusok, az elvárt hatások közötti ok-okozati összefüggésének és a 

projekt társadalmi hasznosságának bemutatása. 

 

 

 amennyiben kérdőíves felmérésre is sor kerül, az adatgyűjtésnek reprezentatívnak kell lennie;   

 

A program megalapozásában a teljes lakóterületre kiterjedő kérdőíves felméréssel vontuk be a 

célcsoportot, mely így reprezentatívnak tekinthető.  

 

 

 a célcsoport kijelölésének bemutatása  

 

A projekt célcsoportjait az alábbiak szerint határoztuk meg: 

 

A projekt elsődleges célcsoportja az akcióterületen található szegregált lakóterületen élők, a program 

az ő egyéni és közösségi felzárkóztatásukat célozza. A program megalapozásában a teljes 

lakóterületre kiterjedő kérdőíves felméréssel vontuk be a célcsoportot, mely így reprezentatívnak 

tekinthető. Ezen túl személyes interjúkat is folytattunk az igényfelmérésben jelentkező, mélyebb 

elemzést igénylő problémák jobb megismerése érdekében. A problémák mélyebb feltárásában, és 

jobb megértésében az Akácos úti Közösségi Ház vezetője, aki intézmény elhelyezkedése, illetve a 

környéken lakókkal kialakított közvetlen és bizalmi kapcsolata révén a legközelebbről ismeri az 

elsődleges célcsoport. Az elsődleges célcsoporton belül a legjelentősebb problémát a rossz jövedelmi 
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viszonyok, az alacsony iskolázottság, a közfoglalkoztatáson kívüli munkalehetőségek hiánya, valamint 

a rossz lakhatási körülmények jelentik. Fontos kiemelni, hogy a korábban akár a ROMANET, akár a 

„For roma with roma” projekt keretében több olyan workshop is megvalósult, ahol a célcsoport tagjai 

közvetlenül is elmondhatták problémáikat, illetve a közösségi tervezés módszerével akcióterv is 

került kidolgozásra azok megoldására. 

Az elsődleges célcsoporton belül kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a fiatal (6 – 18 életév közötti) 

korosztályra, akik részére speciális programokat tervezünk. Az eddigi tapasztalataink alapján ez az a 

korosztály, ahol a leginkább hatásosak lehetnek tervezett programjaink. A gyerekeken, a fiatalokon 

keresztül jól elérhetőek a szülők is, illetve ebben az életciklusban alakulnak ki az alapvető attitűdök, 

igények, melyek alapjait jelenthetik egy sikeres társadalmi felzárkózási folyamatnak. Fontosnak 

tartjuk, hogy a célcsoport ezen részénél az oktatási és gyermekjóléti rendszer szereplőivel 

együttműködésben ki tudjuk egyensúlyozni azokat a hátrányokat, melyeket a szegregáció, valamint 

az elsődleges célcsoportnál jellemző problémák okoznak. Ennek érdekében került bevonásra a HTCS 

– be valamennyi, ezzel a korosztállyal foglalkozó intézmény, illetve civil szervezet. 

Másodlagos célcsoportként tekintünk a teljes település lakosságára, hiszen a társadalmi felzárkózás 

mellett kiemelt fontossággal bír a társadalmi befogadás is. Ennek pedig kiemelt jelentősége lesz az 

infrastrukturális projektben tervezett lakhatási integrációnál, hiszen az integrált lakókörnyezetbe 

történő költöztetés sikere a közeg befogadásán is nagyban múlik. A többségi társadalom 

attitűdjeinek, igényeinek vizsgálatánál a HTCS tagjaira, illetve a velük készített interjúkra 

támaszkodtunk az igények meghatározása során. 

Tekintettel arra, hogy az elsődleges célcsoport vonatkozásában az egyik legjelentősebb problémát a 

rossz foglalkoztatási helyzet jelenti, fontos célcsoportunkat képezik a helyi munkáltatók is. Részükre, 

valamint a célcsoport számára közszolgáltatásokat nyújtó szereplők részére érzékenyítő tréningek 

megvalósítását tervezzük. 

Önálló célcsoportként határozzuk meg a HTCS tagjaiként, valamint az azzal partnerségben bevonni 

kívánt civil szervezeteket is. Ezen szervezetek városi elismertségük révén közvetítő szerepet láthatnak 

el az elsődleges célcsoport, valamint a többségi társadalom tagjai között, így a probléma iránti 

érzékenyítésük, bevonások fontos célunk kell, hogy legyen. 

 

 milyen módszerrel történt az igények felmérése (személyesen, telefonon, kérdőív 
segítéségével, stb.); a választott módszer indokolása; 

 

Az igények megfelelő felmérése érdekében alapvető szempont volt a mélyreható helyzetelemzés, a 

problémák feltérképezése során fogalmazódtak meg megoldások a település problémáira. A 

helyzetelemzés a projekt szempontjából minden fontos területre kiterjedt (demográfia, társadalmi, 

gazdasági helyzet, foglalkoztatás, lakáshelyzet, infrastruktúra). 

A célcsoport kijelölése során összeállítottuk szempontrendszerünk alapján az igényfelmérésbe 

bevont személyek listáját. A folyamatba 100 személy kapcsolódott be. 
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Az igényfelmérési folyamat során kvalitatív és kvantitatív módszereket egyaránt alkalmaztunk. A 

terepmunkát megelőzően, a településről egy részletes leírást állítottunk össze a fellelhető és releváns 

statisztikai adatok, helyi fejlesztési tervek alapján, valamint a helyi civil szervezetek, közösségek, 

releváns intézmények, vállalkozások honlapjainak áttekintésével egészítettünk ki. 

A dokumentumelemzés alapján elkészítettük az érintettek listájának első változatát a térség és a 

téma kapcsán fontos szereplőkről - védőnő, háziorvos, óvónő, pedagógus, családgondozó, 

idősellátásban dolgozó, szociális területen dolgozó szakember, cigány kisebbségi önkormányzat 

képviselője - törekedve arra, hogy a vizsgált kérdésekben közvetlenül nem érintettek is 

megjelenjenek abban. Az érintett térkép a lehető legtejesebb lista arról, hogy mely szereplők, illetve 

intézmények képesek a térségben zajló folyamatokat helyi szinten befolyásolni, különös tekintettel a 

vizsgált problémára.  

Kérdőíves felmérés segítségével az akcióterület lakosságát és a település lakosságát kérdeztük meg.  

Az igényfelmérés készítésének következő szakasza a terepkutatás volt. Ennek két kiemelkedő része 

volt: - a kiválasztott érintettekkel, a célcsoport potenciális tagjaival félig strukturált interjúkat 

készítettünk, valamint terepbejárást végeztünk. A félig strukturált interjú kvalitatív kutatási 

technikának számít; célja, hogy az interjúalany életvilágáról, valóságfelfogásáról gyűjtött információt, 

az interjúalany által elbeszélt jelenségeket a kérdés szempontjai szerint interpretálja. 

A dokumentumelemzés során és a terepen gyűjtött információk alapján elkészített igényfelmérési 

folyamat eredményeként létrejött összegzést visszajuttattuk a helyi döntéshozóknak, valamint 

interjúalanyainknak; megjegyzéseiket, javaslataikat pedig beépítettük az igényfelmérés végső 

változatába. 

 

 

 az igényfelmérés eredménye: az igényfelmérés eredményének összegzése; 

 

Az igényfelmérés elemzéséből az alábbi helyzetkép körvonalazódott: 

 

A megkérdezettek szerint a legfontosabb dolgok, amik hiányoznak a lakhelyükről vagy közvetlen 

lakókörnyezetükből, az infrastrukturális szempontból leginkább a hulladék összegyűjtése, az utak 

felújítása, térfigyelő kamerák kihelyezése, járdák kiépítése és a parkosítás. Ezen túl a munkalehetőség 

és oktatás, amit fontosnak ítélnek meg az akcióterület felzárkózásához. 

 

Képzettségi szint: 

 

A megkérdezettek 13%-a nem végezte el az általános iskola 8 osztályát, 40%-a általános iskolai 

végzettséggel rendelkezik, 19%-a szakiskolai végzettséggel, 14%-a középfokú végzettséggel, felsőfokú 

végzettséggel 10% rendelkezik. 

A megkérdezettek nem igazán tudtak válaszolni arra, hogy milyen képzést végeznének el, és milyen 

végzettség lehet az, amiből meg tudnának élni.  
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Arra a kérdésre, hogy van-e állandó munkájuk, a megkérdezettek 30%-a válaszolta, hogy nincs 

munkája, ami a települési átlaghoz képest kiugróan magas szám, persze ehhez nagymértékben 

hozzájárul a jelenlegi válsághelyzet okozta gazdasági recesszió is.  

 

Lakáshelyzet: 

A megkérdezettek 9%-a él egyedül, 39%-a ketten-hárman 7%-a négyen, 45%-a  négynél többen. 

18% él 100 m2-nél nagyobb lakásban, 16% él 70-100 m2-es lakásban, 34% él 50-70 m2 lakásban, 12%  

él 30-40 m2 lakásban, 20% él ennél kisebb lakásban.  

63% saját lakásban él, 37 % nem saját lakásban él. 

66 % összkomfortos, 5% komfortos, 5 % félkomfortos, és 24% komfort nélküli.  

92 % fával fűtenek, 4 % mindkettővel, 4 % gázzal fűtenek. 

Arra a kérdésre, hogy használja-e az udvarát kiskertként, azt válaszolták, hogy 50% igen, zöldséget 

termesztenek benne, 50 % nem használja. 

65% tart háziállatot, nagyrészt macskát és kutyát, 35 % nem.  

A megkérdezettek 44%-a azt válaszolta, hogy nem szeretne önkormányzati bérlakásban költözni, 

akkor sem ha komfortosabb körülmények között élhetne, 56% lenne hajlandó költözni. 

 

Jövedelem: 

93% válaszolta azt, hogy hajlandó lenne a komfortosabb körülmények elérése érdekében kiegészítő 

jövedelemszerző tevékenységet végezni, 7% nem lenne hajlandó. 

Az 1 főre jutó jövedelmet tekintve 96 % 30 000-70 000 Ft közötti sávban helyezkedik el, 4% a 70 000-

100 000 Ft sávban, a 100 000 Ft feletti sávban senki. 

80 %-a válaszolta azt, hogy nincs 3 hónapot meghaladó tartozása, 20 % válaszolta azt, hogy van. 

Saját megítélésük szerint családja jelenlegi anyagi helyzetét 35% az átlagosnál sokkal rosszabbnak 

tekinti, 5% az átlagosnál rosszabbnak, 50 % átlagosnak, 5 % pedig az átlagosnál jobbnak, míg 5 % nem 

tudja megítélni.  

 

Óvoda, iskola: 

A megkérdezettek gyerekei közül 68 % jár rendszeresen óvodába, 32% nem. 

A gyerekek 52 %-a jár rendszeresen iskolába, 14 % nem. 

A válaszadók közül 12% válaszolta, hogy van a családjában olyan gyermek, aki gyermekvédelmi 

gondozásban részesült, 20% válaszolta, hogy van a családban tartós beteg vagy fogyatékkal élő 

gyerek. 

51% tervezi, hogy gyermeke szakmát fog szerezni, pl. kőműves, rendőr, óvónő. 20% tervezi, hogy 

gyermeke főiskolát, egyetemet végez majd.  

 

Rendezvények: 

55% ritkán de részt vesz társadalmi rendezvényeken,  15%  gyakran , 30 % sohasem. 

90 % nem vesz részt közösségépítésben. 

Arra a kérdésre, hogy lát-e azonnali beavatkozást igénylő problémát a környezetében 61% válaszolta, 

hogy igen, a közüzemi ellátás, szociális lakások, a szemétszedés, az egészségügy, az oktatás és a 

munkahelyteremtés. 
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A megkérdezettek 85%-a hajlandó lenne szociális munkás segítségét elfogadni életkörülményei 

javításának érdekében. 

Azonnali beavatkozást igénylő problémaként a megkérdezettek leginkább a munkahelyek hiányát, az 

alacsony fizetéseket, a drogfogyasztást, a lopásokat, a járdák és utak állapotát, valamint a 

kóborkutyákat nevesítették. 

Az igényfelmérés eredményéből tehát megállapítható, hogy az akcióterületen élő alacsony státuszú 

roma és nem roma lakosság jelentős része az alábbi kihívásokkal néz szembe: 

 

 Rossz életkörülmények 

 Szegregált lakások 

 Alacsony iskolai végzettség 

 Nagyon magas munkanélküliség - jóval meghaladja a városi átlagot 

 Fő bevételi forrásuk a szociális juttatások, a közmunka és az alkalmi munkavállalás 

 Ugyanakkor azok, akik készek dolgozni:  

o Általában nem rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, tudással és 

munkatapasztalatokkal 

o Munkakultúrájuk, munkához való hozzáállásuk jelentősen különbözik a többségi 

társadalom által elfogadottól;  

o A munkáltatók romákhoz való hozzáállása nem diszkriminációmentes 

 

Családon belül újratermelődik az alacsony iskolai végzettség, egyre több gyerek nő fel úgy, hogy nincs 

előtte dolgozó szülő példa 

 

A szegregáció felszámolását és az integráció megvalósítását elősegítő programokra szükség van, 

viszont ha ezek a programok nem folytonosak, nem épülnek egymásra, azaz időben elszigeteltek, 

akkor nem képesek multiplikátorhatást kifejteni egymásra és hatékonyságuk megkérdőjelezhető. 

Ibrány Város Önkormányzata igyekszik ezt a folytonosságot a korábban megvalósított társadalmi 

integrációt előmozdító programok fenntartási időszaka alatt is biztosítani, még akkor is, ha ezek 

finanszírozása jelentős terhet ró az önkormányzatra.    

 

a fejlesztendő épület funkciójához hasonló funkciót ellátó intézmények az akcióterületen, vagy az 
akcióterület vonzáskörzetében 

 

Az akcióterületen található intézmények:  

 

 Akácos úti közösségi ház:  
A közösségi ház a 3. számú szegregátum közvetlen szomszédságában található. A közösségi házat 

jelen program megvalósításában is bázisként kívánjuk működtetni, hiszen az elmúlt években az itt 

dolgozó munkatársak olyan bizalmi kapcsolatot építettek ki a környéken élő, többségükben roma 

emberekkel, melyen keresztül sikeresen tudjuk majd megvalósítani a projektben tervezett egyéni 
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fejlesztéseket. A dolgozókhoz ma is sokan fordulnak mindennapi problémáikkal, akik lehetőségeikhez 

mérten minden segítséget megadnak. 

A közösségi ház főként a gyerekekre koncentrál. Az alábbi állandó szolgáltatások érhetőek el: 

- felzárkóztató foglalkozások; 

- internet pont; 

- könyvtár; 

- nyári napközis foglalkozások; 

- rendszeres szabadidős programok (közös kertészkedés, táncoktatás, labdarúgás, stb.) 

- szomszédsági főzések lebonyolítása; 

A közösségi házban folyó munkát a város teljes lakossága elismeri. Ennek fontos pillanata volt, amikor 

a város vállalkozóinak támogatásával és a helyiek munkaerejével sikerült a közösségi ház kertjébe 

felépíteni egy 40 m2 – es filagóriát, melyet a nyáron itt lévő gyerekek nagy örömmel használnak 

 

 Családsegítő Szolgálat épülete: szociális ellátó rendszer részeként ellátandó feladathoz 

kapcsolódó épület 

 

A fent megnevezett intézmények egyike sem minősül riválisnak.  

A meglévő Közösségi ház egyik alappillére a leendő fejlesztésnek, azt kívánjuk tovább fejleszteni, 

bővíteni közösségi térrel, irodával, mosodával, tankonyhával, tároló helyiséggel, és a meglévő elavult 

fűtési rendszert korszerűsíteni. 

A Családsegítő szolgálat, és a Családok Átmeneti Otthona jogszabályban megfogalmazott feladatokat 

ellátva „kínál”, lát el projekthez tartozó kiegészítő feladatokat. Velük történő kapcsolattartás során a 

projektben közreműködnek a célcsoport fejlesztéssel megvalósuló funkciók, és szolgáltatások felé 

történő közvetítésében. 

 

az akcióterületen és vonzáskörzetében jelenlévő és a fejlesztés által megjelenő közösségi 
szolgáltatások 

 

 Akácos úti közösségi ház:  
 

Főként a gyerekekre koncentrál. Az alábbi állandó szolgáltatások érhetőek el: 

- felzárkóztató foglalkozások; 

- internet pont; 

- könyvtár; 

- nyári napközis foglalkozások; 

- rendszeres szabadidős programok (közös kertészkedés, táncoktatás, labdarúgás, stb.) 

- szomszédsági főzések lebonyolítása; 

A közösségi házban folyó munkát a város teljes lakossága elismeri. Ennek fontos pillanata volt, 

amikor a város vállalkozóinak támogatásával és a helyiek munkaerejével sikerült a közösségi ház 
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kertjébe felépíteni egy 40 m2 – es filagóriát, melyet a nyáron itt lévő gyerekek nagy örömmel 

használnak 

 

 Családsegítő Szolgálat épülete: szociális ellátó rendszer részeként ellátandó feladathoz 

kapcsolódó épület 

Az akcióterület vonzáskörzetében található szolgáltatások: 

Nagykállóban a járásközponti szerephez kapcsolódó valamennyi funkció megtalálható, ezek 

jellemzően a település központi részén találhatóak. A 3-4-5 sz. sz. szegregátumok viszonylatában 

rendkívül kedvező elhelyezkedése van a családsegítő szolgálatnak, a családok átmeneti otthonának 

és az Akácos úti közösségi háznak. Az 1-2 sz. szegregátumok esetében pedig a Karitász Ház és 

Városrehabilitációs Iroda esetében beszélhetünk kedvező elhelyezkedésről. 

 

A városban található közösségi és egyéb kapcsolódó szolgáltatások: 

 Híd Közösségi Ház 

 Kiskállói Közösségi tér 

 Sportcsarnok 

 Sportpálya 

A fejlesztés által megjelenő közösségi szolgáltatások: 

 

A fejlesztés keretében tervezett infrastruktúra a jelenleginél jobban ki fogja elégíteni a célcsoport 

igényeit, ugyanis a Közösségi Ház olyan jellegű bővítése és fejlesztése valósul meg, amely az 

üzemeltetés során jelentkező problémákra ad megoldást.  

A fejlesztés hatására olyan közösségi szolgáltatások is megjelennek, mint közösségi mosoda, 

főzőtanfolyam, közösségi kert, a célcsoport számára nyújtott tanácsadások, képzések, közösségi 

programok (ez utóbbi jelenleg is szerves részét képezi a közösségi ház működésével, de a közösségi 

ház fejlesztésével mind volumenében, mind pedig színvonalában magasabb szintű szolgáltatások 

valósulhatnak meg) 

Integráció támogatása: a kísérő intézkedések (kulturális, oktatási, kommunikációs) sokasága 

szükséges a minél zökkenő mentesebb integráció biztosítása érdekében; számos ilyen intézkedésnek 

a többségi társadalom tagjait kell elérnie a konfliktusok és elutasítás megelőzése érdekében, ezért 

elengedhetetlen az ehhez kapcsolódó infrastrukturális háttér megteremtése: 

o kulturális közművelődési szabadidős szolgáltatások: Közösségi ház bővítését 

tervezzük mosodával, tankonyhával, és tároló helyiséggel, fűtéskorszerűsítéssel 

o szabadidős, és sportszolgáltatás:  

 játszótér a közösségi ház környezetében 

 kondipark a közösségi ház környezetében 

 rekreációs terület kialakítása 

o szociális szolgáltatások: iroda kialakítása 

o kulturált közlekedési forma kialakítása útburkolatok, járdák felújításával, 

kialakításával 



 

 34 

o közbiztonság fokozása 

 térfigyelő kamerarendszer telepítése 

 

A fejlesztendő létesítmények szükségességének indoklása: 

 Közösségi ház: közös programok szervezés a magyar, és roma gyerekek részére: tanoda, 
meséd, felzárkóztató,  
 

 Szociális segítők irodája: az akcióterületen igényként, és szükségként jelentkezik a szociális 
segítők folyamatos jelenléte, ehhez szükséges háttér infrastruktúra biztosítása részükre iroda 
kialakításával 

 

 Játszótér, kondipark, rekreációs terület: integrációs folyamatok erősítéséhez, közösségi 
gyermek, és felnőtt programok, szervezett, és önálló társadalmi találkozások helyszínéül 
szolgáló területek jelentkező igény kielégítése 
 

 Foglalkoztató: munkára nevelés, munka világába való visszavezetésé szorgalmazása saját 
kézzel történő értékek teremtése által 
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4. CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK KIJELÖLÉSE  

4.1. Célok meghatározása  

A helyzetelemzés és igényfelmérés megállapításai alapján az akcióterület fejlesztésének célját, 

részcéljait szükséges összefoglalni: 

Átfogó cél és specifikus célok 

Átfogó cél: 

A leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló 

társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők 

társadalmi integrációjának elősegítése 

Javítani a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit, ezáltal segítve a társadalmi kohéziót 

az épített környezet minőségi megújításával és a foglalkoztatásra, az oktatásra, az 

egészségügyre, a szociális szolgáltatásokra, a közösségfejlesztésre, a közbiztonságra és az 

elkülönülés megszüntetésére irányuló komplex tevékenységekkel 

Specifikus célok: 

A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása energiahatékonyság javítással 
egybekötve  

Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi 
státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében  
közösségi célra hasznosítható épület, nyitott terület kialakítása, felújítása 

Kizárólag az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság, marginalizált közösség munka 
világába való visszavezetését előkészítő gazdasági tevékenységekhez szükséges épület, 
helyiség kialakítása, felújítása, bővítése, a szükséges eszközök beszerzése  

Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését 
szolgáló tevékenység megvalósítása 

Közterek, parkok, játszóterek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi 
utcabútorok elhelyezése, kapcsolódó eszközbeszerzés.  

Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztés  

 

 

4.2. Tervezett beavatkozások bemutatása 

 

1. Tevékenység neve 2 db szociális bérlakás (ikerház) építése a Petőfi út út 11. 
sz. (Hrsz 437) alatt 2 db szociális bérlakás (ikerház) építése a Somogyi Béla út 5-7 sz. alatt 

Tevékenység gazdájának megnevezése Nagykálló Város Önkormányzata 

Tevékenység tervezett helyszíne Nagykálló, Petőfi út út 11. sz. (Hrsz 437) 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

Felhívás 3.1.1 pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő 
tevékenységek 
2) A beavatkozási helyszín(ek)en:  
a) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú 
önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit 
szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülő, a fejlesztés 
eredményeként szociális bérlakásként funkcionáló 
lakások és ahhoz tartozó melléképületek építése  



 

 36 

Tevékenység szakmai leírása  Egy egyenként 2 szobás, nappalis + étkezős, kétlakásos 
szociális lakóépület építése a Nagykálló, Petőfi út út 11. 
sz. (Hrsz 437) alatti ingatlanon. A fejlesztés helyszínén 
jelenleg nem található épület. A kialakítandó lakások 
egyenként 65,62 m2 alapterületűek és az alábbi 
helyiségekből állnak: előtér-nappali-étkező-konyha-wc-
fürdőszoba-szoba-szoba.  

 
A tervezési terület Nagykálló belvárosi részén található. 
Az ingatlan besorolása alapján zártsorún beépítendő. Az 
épületet az északi telekhatárra soroltuk, kétszintes, 
tájolása kelet-nyugati, déli oldalán alakítjuk ki az 
emeletre vezető lépcsőt majd a parkolókat. A 
későbbiekben ezen az oldalon bővítésre van lehetőség, 
további bérlakásokkal vagy szolgálati lakásokkal.  
A lakóingatlanok fűtése központi fűtéssel valósul meg, 
az elektromos energia ellátást a hálózati energia mellett 
napelemek egészítik ki. A közművek visszakötése az 
építés során valósul meg.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A lakhatási integráció érdekében szociális bérlakásokat 
tervez építeni az önkormányzat a település integrált 
lakóterületén. Ide minden esetben az akcióterületen 
található szegregátumokban élő családok és fiatal párok 
költöznek majd, oldva ezzel a szegregációt az 
akcióterületen.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2021.11.01 

Megvalósítás tervezett vége  2022.09.30 

Tevékenység megvalósításának becsült 
költsége (Ft) 

építés: 60 960 000.- Ft 
eszközbeszerzés: 2 540 000.- Ft 

 

 

2. Tevékenység neve 2 db szociális bérlakás kialakítása a Korányi Frigyes út 
Hrsz 2662/4 alatt  

Tevékenység gazdájának megnevezése Nagykálló Város Önkormányzata 

Tevékenység tervezett helyszíne Nagykálló, Korányi Frigyes út Hrsz 2662/4 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

Felhívás 3.1.1 pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő 
tevékenységek 
2) A beavatkozási helyszín(ek)en:  
a) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú 
önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit 
szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülő, a fejlesztés 
eredményeként szociális bérlakásként funkcionáló 
lakások és ahhoz tartozó melléképületek építése  

Tevékenység szakmai leírása  A tervek szerint ütemezetten 4 db bérlakást alakít ki az 
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önkormányzat az épületben (2 db 80-85 m2 
körül, 2 db 45-50 m2 körül). Jelen pályázat keretében 2 
db lakás alakítható ki, 2 db lakás megvalósítása egyéb 
forrásból történik.  

 
A terveken ezek szerint éles határt húzódik az épület 
közbenső főfala mentén, így a költségek egyértelműen 
és egyszerűen elkülöníthetők a két külön 
építményrészre. Amennyiben az egyéb forrásból 
megvalósuló lakások nem- vagy csak később készülnek 
el, ütemezett építési engedéllyel a pályázati forrásból 
megvalósuló lakások használatbavételt kaphatnak, 
függetlenül működhetnek. A lakások külön bejárattal, 
egymástól független gépészeti rendszerrel épülnek meg. 
A pályázat keretében tehát 2 db lakást alakítunk ki, az 
egyik ~85 m2, konyha-étkező, külön nappali, 2 db szoba, 
fürdőszoba kialakítású. A kisebbik ~50 m2, előtér, 
konyha-étkező, fürdő nappali és szoba kialakítású. 
 

 
Az építés során új nyílászárók kerülnek beépítésre. Új 
padló rétegrendet alakítunk ki, új födém és 
tetőszerkezet készül. Az épület falait hőszigeteljük, a 
lakások közötti elválasztó falat és az energetikai és 
hangtechnikai követelményeknek megfelelően alakítjuk 
ki. A lakások önálló gépészeti és elektromos rendszerrel 
üzemelnek majd. 
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Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A lakhatási integráció érdekében szociális bérlakásokat 
tervez építeni az önkormányzat a település integrált 
lakóterületén. Ide minden esetben az akcióterületen 
található szegregátumokban élő családok és fiatal párok 
költöznek majd, oldva ezzel a szegregációt az 
akcióterületen.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2021.11.01 

Megvalósítás tervezett vége  2022.09.30 

Tevékenység megvalósításának becsült 
költsége (Ft) 

építés: 51 435 000.- Ft 
eszközbeszerzés: 2 540 000.- Ft 

 

3. Tevékenység neve Akácos úti közösségi ház energetikai korszerűsítése, 
bővítése, környezetének kialakítása 2 db szociális bérlakás (ikerház) építése a Somogyi Béla út 5-7 sz. alatt 

Tevékenység gazdájának megnevezése Nagykálló Város Önkormányzata 

Tevékenység tervezett helyszíne Nagykálló, Akácos u. 27., 1838, 1837 hrsz 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható 
tevékenységek 
 
A) Közösségi és szociális funkciót szolgáló 
tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi 
státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének 
elősegítése, készségfejlesztése érdekében: b) 
Kifejezetten a célcsoport számára rendelkezésre álló, 
közösségi célra hasznosítható épület, társasházi albetét, 
nyitott terület kialakítása, felújítása, bővítése, 
átalakítása;  
  

D) Egyéb kapcsolódó fejlesztések: c) Közterek, parkok, 
játszóterek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, 
kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése, 
kapcsolódó eszközbeszerzés. 

Tevékenység szakmai leírása  A tevékenység keretében megvalósul a Nagykálló, 
Akácos u. 27. sz. alatti közösségi ház bővítése egy 
nagyobb közösségi térrel, egy mosóhelyiséggel, egy 
konyhával, kazánházzal és tárolóhelyiséggel.  
Kialakításra kerül egy irodahelyiség is a TOP-5.2.1 
program keretében alkalmazni tervezett szociális 
munkások számára. A közösségi házat még a település 
első szociális városrehabilitációs programjának 
keretében alakította ki az önkormányzat és működése 
azóta is folyamatosan biztosított az önkormányzat 
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költségvetéséből. Az épület jelenleg két nagyobb 
helyiségből áll, melyek közül a nagyobb a közösségi 
programok megtartására és a fiatalok felzárkóztatására 
szolgál, a kisebb pedig a számítógép és internet szoba.  

 
Ezeket a helyiségeket tervezzük kiegészíteni annak 
érdekében, hogy minél színesebb tevékenységek és 
szolgáltatások helyszínéül szolgálhasson a közösségi ház. 
Ezen túlmenően a jelenlegi öntvénykályha helyett 
napelemeket és elektromos fűtési rendszert tervezünk, 
hogy a téli időszakban is zavartalan és fenntartható 
legyen a közösségi ház működése. A tevékenység 
keretében a Nagykálló, Akácos u. 27. sz. alatti közösségi 
ház környezetében és a mellette lévő ingatlanon egy 
nyitott közösségi tér kialakítása is megvalósul, melyen 
sportolásra alkalmas infrastruktúra kialakítását, 
játszótéri és kondi eszközök elhelyezését tervezzük 
elsősorban a fiatalok és a kisgyermekes családok 
számára.  

 
Szintén ezen az ingatlanon tervezzük a TOP-5.2.1 projekt 
keretében a közösségi kert létrehozására irányuló 
társadalmi akciót is. Ezekkel a fejlesztésekkel a 
Közösségi Ház nagyobb látogatottsága 
prognosztizálható. 
 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A közösségi ház működése során felszínre kerültek azok 
a hiányosságok, amelyeket az épület jelenlegi adottságai 
miatt csak bővítéssel lehet orvosolni.  
Az időszakos rendezvények alkalmával a szülők és a 
hozzátartozók nem fértek el még a két meglévő helyiség 
összenyitásával sem, ezért indokolttá vált egy nagyobb 
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befogadóképességű helyiség kialakítása. A konyha 
kialakításával a közösségi ház dolgozói komplexebb 
életvezetési tanácsadással tudnának szolgálni a 
fiataloknak, emellett a konyha a közösségi programok 
lebonyolítását is egyszerűbbé tenné. A mosószoba iránti 
igény még nem ébredt fel határozottan a közösségi ház 
érdekeltségi területén élő lakosság körében, azonban 
más közösségi házak (pl.: Kisvárda) tapasztalatai azt 
mutatják, hogy rövid idő alatt népszerűvé válik ez a 
szolgáltatás és jelentősen növeli a marginalizált 
közösség komfortérzetét annak a lehetőségnek a 
megteremtése, hogy ne kelljen szégyenkezniük a 
tisztaságuk miatt. 
A fentieken túl többen megfogalmazták a játszótér 
szükségességét, hiszen ezzel a kisgyermekes szülők 
nagyobb hatékonysággal érhetők el. A kondi eszközök 
telepítése és a sportpályák kialakítása pedig fiatalokhoz 
nyújt kapcsolódási pontot. Ezen fejlesztések 
megvalósítása nem csak a közösség fejlődését, hanem 
az akcióterületen zajló szociális munka hatékonyságát is 
nagymértékben képes elősegíteni 

Megvalósítás tervezett kezdete 2021.11.01 

Megvalósítás tervezett vége  2022.09.30 

Tevékenység megvalósításának becsült 
költsége (Ft) 

építés: 75 549 760.- Ft 
eszközbeszerzés: 2 540 000.- Ft 

 

4. Tevékenység neve Foglalkoztató üzem infrastrukturális fejlesztése 2 db szociális bérlakás (ikerház) építése a Somogyi Béla út 5-7 sz. alatt 

Tevékenység gazdájának megnevezése Kállai Kettős Gazda Nonprofit Kft. 

Tevékenység tervezett helyszíne Nagykálló, Porosladányi út 0557/1 Hrsz 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható 
tevékenységek 

 
C) Foglalkoztatást elősegítő funkció: a) Kizárólag az 
akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság, 
marginalizált közösség munka világába való 
visszavezetését előkészítő gazdasági tevékenységekhez 
szükséges épület, helyiség kialakítása, felújítása, 
bővítése, a szükséges eszközök beszerzése.  
 

Tevékenység szakmai leírása  A tevékenység keretében a Nagykálló, Porosladányi 
úton, a jelenleg épülő vállalkozói inkubátorház 
tőszomszédságában tervezünk egy betonelem 
gyártáshoz használható nyitott csarnokot kialakítani, 
ahol a legyártott térkövek utókezelése folyhat a 
jövőben.  
Az építmény főbb paraméterei: 
alapterület: 10x30m 
keretállások távolsága: 6m 
Az építmény magassága elől: 3,3m 
Az építmény magassága hátul: 2,5m 
Az épület nyitott, tetőszerkezete félnyeregtető. 
Az épület acélszerkezete pontalapokra rögzített, padlója 
beton 
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Azért esett a szóban forgó ingatlanra a választás, mert a 
betonelemek gyártása a vállalkozói inkubátorház 
területén történik majd. A betonelem gyártó 
kisüzemmel piacképes kisipari termékek létrehozását 
tervezi a kft. amely egyrészt a város igényeit hivatott 
majd kiszolgálni térkövekkel és egyéb betonelemekkel ( 
elősegítve ezzel a közlekedési infrastruktúra 
hiányosságainak megszüntetését) másrészt a 
környékbeli magánszemélyeknek és gazdasági 
szereplőknek, önkormányzatoknak is tud versenyképes 
terméket értékesíteni.  
 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A kisüzemben tervezett foglalkoztatás amellett, hogy 
értéket fog teremteni, a munka világába történő 
kivezetést szolgálja elsősorban a szegregátumokban élő 
aktív korú lakosságot megcélozva.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2021.11.01 

Megvalósítás tervezett vége  2022.09.30 

Tevékenység megvalósításának becsült 
költsége (Ft) 

építés: 13 000 000.- Ft 
eszközbeszerzés: 3 000 000.- Ft 

 

5. Tevékenység neve Útburkolat felújítása a Bercsényi úton 2 db szociális bérlakás (ikerház) építése a Somogyi Béla út 5-7 sz. alatt 

Tevékenység gazdájának megnevezése Nagykálló Város Önkormányzata 

Tevékenység tervezett helyszíne Nagykálló, Bercsényi út 2492 hrsz,  

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható 
tevékenységek 

 
D) Egyéb kapcsolódó fejlesztések  

 
d) Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések, 
amennyiben a hátrányos helyzetű lakosság számára 
célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségének 
feltételeit segítik elő: akcióterületre eső önkormányzati 
közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal történő 
ellátása  

Tevékenység szakmai leírása  A tevékenység keretében a Nagykálló, Bercsényi út kap 
új aszfaltburkolatot.  
Bercsényi út: 
 hossz:  305 m 
  jelenlegi szélesség: 3 - 3,20 
  tervezett szélesítés 4,00 m-re  
padka kiépítése 1m szélességben 
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Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

Az útszakasz leromlott állapotban van, a szélei 
letöredezettek. Elsősorban a Bercsényi útra mondható 
el, hogy kétoldalú közlekedésre jelenleg korlátozottan 
alkalmas, viszont az önkormányzat egy foglalkoztató 
bázisa található itt ezért fokozott a gépjárműforgalom az 
útszakaszokon, és elsősorban ezért szükséges a 
felújítása és szélesítése  

Megvalósítás tervezett kezdete 2021.11.01 

Megvalósítás tervezett vége  2022.09.30 

Tevékenység megvalósításának becsült 
költsége (Ft) 

építés: 12 000 000.- Ft 
 

 

6. Tevékenység neve Temető úti közösségi tér kialakítása 2 db szociális bérlakás (ikerház) építése a Somogyi Béla út 5-7 sz. alatt 

Tevékenység gazdájának megnevezése Nagykálló Város Önkormányzata 

Tevékenység tervezett helyszíne Nagykálló, Temető út 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható 
tevékenységek 

 
D) Egyéb kapcsolódó fejlesztések  
c) Közterek, parkok, játszóterek, települési zöldfelületek 
felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok 
elhelyezése, kapcsolódó eszközbeszerzés  

Tevékenység szakmai leírása  A tevékenység keretében az Temető úti szegregátum 
területén található önkormányzati telken kerül 
kialakításra egy rekreációs zöldterület utcabútorokkal 
növénytelepítéssel, valamint egy filagória és egy 
grundfocipálya is kialakításra kerül. A fejlesztés a 
fenntarthatóság jegyében napelemmel működő 
kandellábereket tartalmaz. Kiépítésre kerül egy 
áramvételi hely, egy ivókút és vízvételi hely, így a terület 
kíválóan alkalmas lesz közösségi programok 
megvalósítására, hogy ezek a programok az 
akcióterületen belül ne csak az akácos úti közösségi 
házra koncentrálódjanak. A terület körbekerítése 
mellett parkolók kialakítását is tervezzük, beleértve 1db 
akadálymentes parkoló kialakítását is  

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

Már korábban is megtörtént a terület bekapcsolása az 
akcióterület életébe. Ekkor néhány játszóelemet 
telepített az önkormányzat, de sajnos a vandalizmus 
ezeket nem kímélte. Ezért fogalmazódott meg a 
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gondolat, hogy törekedve a közbiztonságra, a 
vagyonvédelemre és a fenntarthatóságra egy olyan 
közösségi teret hozzunk itt létre, amely rekreációs, 
ugyanakkor közösségi célra is alkalmas lehet 

Megvalósítás tervezett kezdete 2021.11.01 

Megvalósítás tervezett vége  2022.09.30 

Tevékenység megvalósításának becsült 
költsége (Ft) 

építés: 25 400 000.- Ft 
 

 

7. Tevékenység neve Térfigyelő kamerák kihelyezése az akcióterületen 2 db szociális bérlakás (ikerház) építése a Somogyi Béla út 5-7 sz. alatt 

Tevékenység gazdájának megnevezése Nagykálló Város Önkormányzata 

Tevékenység tervezett helyszíne Nagykálló, Akácos utca, Bercsényi út 6., Temető út, 
Dózsa György út 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható 
tevékenységek 

 
B) Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a 
fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló 
tevékenységek:  
b) Közterületeken biztonságtechnikai, térfigyelő 
rendszer fejlesztése, telepítése.  

Tevékenység szakmai leírása  A tevékenység keretében 7 db térfigyelő kamera 
kihelyezését tervezzük az akcióterületen, melyeket a 
város jelenlegi térfigyelő rendszeréhez kívánunk 
csatlakoztatni 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A közbiztonság szintjének javítása és az akcióterületen 
élők biztonságérzetének növelése iránti igény 
egyértelműen kirajzolódott az igényfelmérés során. Erre 
választ egyrészt a kamerarendszerrel, másrészt a 
bűnmegelőzést szolgáló soft programokkal (TOP-5.2.1) 
kívánunk adni    

Megvalósítás tervezett kezdete 2021.11.01 

Megvalósítás tervezett vége  2022.09.30 

Tevékenység megvalósításának becsült 
költsége (Ft) 

építés: 3 556 000.- Ft 
 

 

 

8. Tevékenység neve A Petőfi út 11. sz. alatti szociális bérlakásokhoz 
kapcsolódóan kerítés kialakítás és udvarrendezés 

Tevékenység gazdájának megnevezése Nagykálló Város Önkormányzata 

Tevékenység tervezett helyszíne Nagykálló, Petőfi út 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható 
tevékenységek 

 
D) Egyéb kapcsolódó fejlesztések:  

  
a) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú 
önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit 
szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló vagy a 
fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába 
kerülő, felújítással érintett lakó- és közösségi funkció 
esetében:  
- kapcsolódó udvarrendezés;  
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- kerítés kialakítása, felújítása.  

Tevékenység szakmai leírása  A tevékenység keretében a lakófunkciót betöltő 
ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódóan valósul meg a 
belső udvar rendbetétele és a kerítés felújítása a 
Nagykálló, Petőfi u. 11. sz. alatti 2 lakásos szociális 
bérlakáshoz kapcsolódóan 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

Az érintett ingatlan területe jelenleg meglehetősen 
elhanyagolt, a növények elszaporodtak, az udvar gazos 
rendezetlen és a kerítés karbantartása sem történt meg 
hosszú évek óta. A komfortosabb életkörülmények 
megteremtése érdekében ezen ingatlan esetében 
szükséges az udvar rendbetétele és a kerítés felújítása   

Megvalósítás tervezett kezdete 2021.11.01 

Megvalósítás tervezett vége  2022.09.30 

Tevékenység megvalósításának becsült 
költsége (Ft) 

építés: 1 905 000.- Ft 
 

 

 

4.3. Tervezett tevékenységek illeszkedése a városfejlesztési stratégiához 

Nagykállónak az ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 sz. projekt keretében 2015-ben elkészült az Integrált 

Településfejesztési Stratégiája. Ennek 5. fejezete (Anti-szegregációs Program) foglalkozik a település 

szegregátumaival, melyek közül 3. sz. szegregátum (Akácos út és „Gödrök” környéke), a 4. sz. 

szegregátum (Temető út környezete) és az 5. sz. szegregátum (Porosladányi út környezete) jelen 

szociális városrehabilitációs program elsődleges fejlesztési területeként jelenik meg. Az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata (Nagykálló Város Polgármesterének 4/2020. 

határozatával elfogadva) során a települési akcióterületek módosításra kerültek annak érdekében, 

hogy az illeszkedés a TOP-5.2.1 és a TOP 4.3.1 projektekkel megvalósuljon. 

 

 

Az antiszegregációs program célrendszere az alábbi: 

 

Átfogó cél: A telepen élők jelenlegi és jövőbeli életminőségének javítása  

 

Tematikus célok/részcélok (közvetlen kapcsolódással): 

 

Kitörési lehetőségek biztosítása: 

- A tartósan foglalkoztatott aktív korú lakosok arányának növelése  

- Az iskoláskorú fiatalok továbbtanulási arányának növelése  

 

A szociális és jövedelmi helyzet javítása:  

- A foglalkoztathatóság javítása  

- Munkaerő-piaci reintegráció  

- Lakhatási feltételek javítása  

- Egészségi mutatók javítása  

 

Tematikus célok/részcélok (első sorban közvetett kapcsolódással): 
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A városrész élhetőségének fejlesztése, vonzó környezet kialakítása az újonnan betelepülők részére:  

- Közösségi terek létrehozása és szolgáltató funkciók fejlesztése, kialakítása  

- Szemétlerakó helyek bővítése, az illegális szemétlerakók felszámolása  

- Az alap infrastruktúrák, utak, járdák, kerékpárutak aszfaltozása, buszmegállóhelyek 

kialakítása  

 

Nagykálló antiszegregációs célrendszerét az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

Átfogó cél A telepen élők jelenlegi és jövőbeli életminőségének javítása 

Tematikus célok  Kitörési lehetőségek 

biztosítása  

A szociális és jövedelmi 

helyzet javítása  

A városrész élhetőségének 

fejlesztése, vonzó környezet 

kialakítása az újonnan 

betelepülők részére  

Részcélok  

 

A lakosok munkaerő-piaci 

aktivitásnak növelése, 

amely további két részcélra 

bontható:  

1.) A tartósan 

foglalkoztatott aktív 

korú lakosok arányának 

növelése  

2.) Az iskoláskorú fiatalok 

továbbtanulási 

arányának növelése  

 

 

1.) A foglalkoztathatóság 

javítása  

2.) Munkaerő-piaci 

reintegráció  

3.) Lakhatási feltételek 

javítása  

4.) Egészségi mutatók 

javítása  

  

 

1.) Közösségi terek 

létrehozása és szolgáltató 

funkciók fejlesztése, 

kialakítása  

2.) Szemétlerakó helyek 

bővítése, az illegális 

szemétlerakók 

felszámolása  

3.) Az alap infrastruktúrák, 

utak, járdák, 

kerékpárutak 

aszfaltozása, 

buszmegállóhelyek 

kialakítása  

Jelen pályázati terv a fenti célokra kivétel nélkül reflektál a tervezett tevékenységeivel, továbbá az 

Anti-szegregációs Program 5.3 sz. intézkedési terv fejezetének alábbi intézkedései konkrétan is tetten 

érhetők jelen pályázati programban önállóan, vagy a TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 kódjelű 

projekttel kiegészülve: 

- Oktatási integráció és felzárkóztatás 

- A foglalkoztatási lehetőségek bővítése és a foglalkoztathatósághoz szükséges készségek és 

képességek kialakítása  

- Az egészségügyi állapot javítása elsősorban prevenciós szolgáltatásokkal, továbbá az 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférhetőséggel  

- Intenzív közösségfejlesztés, közösségi programok 

- Antiszegregációs programok  

- A lakhatási feltételek átfogó javítása  

- A szegregátumból integrált környezetbe való elköltözés támogatása  

Illeszkedés a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz 

A program illeszkedik a Nagykálló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjához, 

ugyanis a program célrendszere az alábbi: 
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Nagykálló település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a 

közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, 

szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a 

lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 

együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 

 

A fenti célok megvalósítására egyértelmű javaslatokat vonultatnak fel jelen pályázati program 

tevékenységei, tehát az illeszkedés biztosított. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program egy teljes fejezetet (3. fejezet - A mélyszegénységben élők és a 

romák helyzete, esélyegyenlősége) szentel a mélyszegénységben élők és azon belül is a romák 

esélyegyenlőségi problémáira. A Helyi Esélyegyenlőségi Program 3.9 pontja egyértelműen azonosít 

fejlesztési lehetőségeket, melyek a mélyszegénységben élőkre vonatkoztatva az alábbiak: 

- Képzések, foglalkoztatási lehetőségek bővítése, új munkahelyek teremtése 

- Tartalmas közfoglalkoztatás és értékteremtő, szociális szövetkezetek kialakításának 

támogatása 

- Gyümölcsös, konyhakert, mezőgazdasági program 

- Mélyszegénységben élőkkel és romákkal foglalkozó szakemberek foglalkoztatása, 

lakhatási és foglalkoztatási mentorálás 

- Szociális bérlakások kialakítása, gyakorlati képzőhely kialakítása, szegregátumok 

felszámolása 

- Gyakornoki és foglalkoztatási program, képzések és tréningek - jövedelemhez jutás 

biztosítása, képesség fejlesztés, motivációnövelés és mentori tevékenység 

- Fecskeház program a fiatalok számára az elvándorlás csökkentése és letelepedésük 

elősegítése érdekében - megvalósult lakhatást elősegítő és támogató program, lakáshoz 

és jövedelemhez jutás biztosítása 

 

A fenti prioritásokhoz kapcsolódó nem infrastrukturális jellegű fejlesztések hangsúlyosan vannak 

jelen a tervezett pályázat tevékenységei között is, hiszen a szociális munka és a tervezett közösségi-, 

képzési és életmódprogramok célja a méltányos életkörülmények megteremtése a 

mélyszegénységben élők számára mind a lakhatás, mind közösségi részvétel, mind család, mind pedig 

a képzettség és jövedelem terén. 

 

Nagykálló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2019-ben elkészült felülvizsgálata a 

„Mélyszegénységben élők és romák”, a nők, illetve az idősek, mint célcsoportok tekintéteben 

megfogalmazott  intézkedési tervében nevesített intézkedéséből 9 intézkedéshez közvetlenül 

kapcsolódik jelen pályázati program. 

 

Ezek az intézkedések az alábbiak: 
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 Mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlőség (A mélyszegénységben élők és 

a romák esélyegyenlősége) 

 Konyhakert, gyümölcsöskert fontossága, mint kiegészítő megélhetési forrás, és egészséges 

életmódra nevelés (A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége) 

 Kulturális különbségek leküzdésére irányuló közösségfejlesztés, tanodai program (A 

mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége) 

 Gyermekek szociális hátrányának enyhítése (A gyermekek esélyegyenlősége) 

 Gyermekek motivációjának növelése szocializációjuk és fejlesztésük kapcsán (A gyermekek 

esélyegyenlősége) 

 Kezdeményezések a családok gazdasági válságának enyhítésére (A nők esélyegyenlősége) 

 A fiatalkorú lakosság gyermekvállalásának visszaszorítása (A nők esélyegyenlősége) 

 A családok szociokulturális különbségeinek enyhítése, a női szerepvállalás (A nők 

esélyegyenlősége) 

 Magány, „bezárkózottság” problémájának kezelése, motiválatlanság csökkentése (Az idősek 

esélyegyenlősége) 

 

Illeszkedés a Roma Net (URBACT II) programhoz 

 

A 2012-ben elkészült Roma Net Helyi Akcióterv stratégiai célként jelöli meg a település számára a 

roma népesség helyi társadalomba történő fokozatosan integrálódását, emellett az alábbi konkrét 

célokat fogalmazza meg: 

 Megfelelő lakhatási körülmények biztosítása valamennyi nagykállói polgár részére; 

 A roma népesség aktivitási rátájának növelése fokozatos munkaerő-piaci integráció révén; 

 A roma nők körülményeinek, életminőségének javítása; 

 Esélyegyenlőség biztosítása a roma gyerekek számára célzott támogatóprogramokon 

keresztül; 

 A teljes lakosság aktív bevonása az integrációs folyamatba. 

 

A fenti célok eléréséhez egyértelműen hozzájárulnak a jelen projekt keretében tervezett 

beavatkozások. 

Illeszkedés a Megyei Területfejlesztési Programhoz 

 

A projekt a Megyei Területfejlesztési Program 10 prioritása közül közvetlenül 4 prioritással mutat 

illeszkedést. A releváns 4 prioritáshoz, illetve azok intézkedéseihez történő illeszkedés mikéntjét az 

alábbiakban mutatjuk be:  

 

3. prioritás:  Komplex megyei menedzsment és marketing tevékenység megvalósítása 

 

intézkedés:  7.Közösségi megújulást szolgáló szemléletformálás 

illeszkedés:  Akácos úti közösségi ház fejlesztése  
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4. prioritás:  A megye gazdasági fejlődését elősegítő oktatási és innovációs rendszer  

kialakítása 

 

intézkedés:  2. Piacorientált szak és felnőtt oktatás kialakítása, élethosszig tartó tanulás 

feltételeinek fejlesztése 

illeszkedés:  közösségi ház működtetése (játszóház, gyermekfelügyelet), foglalkoztató üzem 

kialakítása 

 

8. prioritás:  Élhető vidéki térségek megteremtése 

 

intézkedés:  3. Vidéki közösségek fejlesztése 

  8. Vonzó vidéki környezet és életminőség megteremtése 

illeszkedés:  Akácos úti közösségi ház és környezetének fejlesztése, közlekedési infrastruktúra 

fejlesztések, rekreációs zöldfelület kialakítás 

 

10. prioritás:   A leszakadó rétegek – ezen belül a romák – felzárkóztatása 

 

intézkedés: 1. Alternatív helyi foglalkoztatás erősítése 

  2. Vidéki közösségek fejlesztése 

3. A hátrányos helyzetű csoportok lakhatási feltételeinek javítása komplex 

önkormányzati kezdeményezésű programok keretében 

  4. A hátrányos helyzetű csoportok illetve térségek foglalkoztatási helyzetének javítása 

  6. Célzott oktatási intézkedések hátrányos helyzetű csoportok számára 

  7. A hátrányos helyzetű csoportok, közösségek egészségi állapotának javítás 

  8. Közösségfejlesztés 

illeszkedés: 1. Foglalkoztató üzem kialakítása 

  2. Akácos úti Közösségi Ház fejlesztése 

  3. Szociális bérlakások kialakítása 

   

4.4. Tervezett tevékenységekhez kapcsolódó ESZA projekt (szoft programok) 
bemutatása 

A tervezett ESZA programokhoz való kapcsolódást az alábbi táblázat szemlélteti.  

Infrastruktúrális fejlesztés Kapcsolódó ESZA program 

Szociális bérlakások kialakítása a beavatkozási 

területen 

- Szociális marketing tevékenység 

- Antidiszkriminációs programok 

megvalósítása 

Akácos úti közösségi ház bővítése és környezetének 

fejlesztése 

- Munkaerőpiaci képzés és munkaerőpiaci 

tréning megvalósítása 

- Egészségfejlesztés 

- Tanácsadások megvalósítása az elsődleges 

célcsoport részére 

- Közösségi kert működtetése 
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- Fiatalok egészséges életmódra nevelését 

megalapozó programok 

- Roma kultúrához és hagyományokhoz 

kapcsolódó programok megvalósítása 

- Közösségfejlesztéshez kapcsolódó 

programok megvalósítása a közösségi 

házban 

- Helyi Támogató Csoport működtetése, 

közösségi tervezés 

Foglalkoztató üzem kialakítása - Munkaerőpiaci képzés és munkaerő-piaci 

tréning megvalósítása 

Szociális segítők és irodájának kialakítása - Szakmai koordinátor biztosítása 

- Tanácsadások megvalósítása az elsődleges 

célcsoport részére 

Bercsényi út burkolatának felújítása és szélesítése - közösségfejlesztést, valamint az érintett 

lakosság bevonását célzó programok 

- Lakókörnyezet megújítását előmozdító 

közösségi programok 

Temető úti rekreációs és közösségi tér kialakítása  - közösségfejlesztést, valamint az érintett 

lakosság bevonását célzó programok 

- Antiszegregációs program 

- Roma kultúrához és hagyományokhoz 

kapcsolódó programok megvalósítása 

- Lakókörnyezet megújítását előmozdító 

közösségi programok 

Térfigyelő kamerák kihelyezése az akcióterületen - Bűnmegelőzési akcióterv megvalósítása 

- Lakókörnyezet megújítását előmozdító 

közösségi programok 

Valamennyi projektelem - Disszemináció 

- Szociális munkások foglalkoztatása 

- Szociális asszisztens foglalkoztatása 

 

4.5. Tervezett tevékenységek kihasználtságának bemutatása (kihasználtsági terv)  

A programok tervezésénél vezérelvünk volt, hogy az akcióterület lakosságát ezekkel minél szélesebb 

körben szólítsuk meg és válaszoljunk mind a lakhatással, mind a foglalkoztatással, mind a családdal, 

mind pedig a közösségfejlesztéssel és a társadalmi befogadással kapcsolatos helyi problémákra. 

Ennek megfelelően az alábbi kihasználtsági mutatókat rendeltük a tervezett tevékenységekhez, 

figyelembe az akcióterület korösszetételét és 901 fős lakosságát, valamint a programok 

megvalósítására rendelkezésre álló időintervallumot: 

 

 

Projektelem 

megnevezése 

Program  

megnevezése 

Kihasználtság bemutatása 
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Közösségi ház 

Foglalkoztató üzem 

Munkaerőpiaci 

képzés és 

munkaerő-piaci 

tréning 

megvalósítása 

Az akcióterületen és ezen belül elsősorben a szegregátumban 

illetve a szegregációval veszélyeztetett területen élők közül fogunk 

toborozni résztvevőket a képzési programokhoz és tréningekhez és 

a megvalósítás során 60 fő aktív résztvevővel számolunk, továbbá 

a képzések és a tréningek alkalmasak arra, hogy legalább 20 fő 

esetében kiegészítő jövedelemtermelő tevékenység is 

megvalósuljon, ami az akcióterület lakosságához mérve elenyésző, 

de arra alkalmas, hogy példaként szolgáljon az akcióterület és 

disszeminációval akár a teljes település lakosságának és igényt 

ébresszen a legális kiegészítő jövedelemtermelő tevékenységek 

iránt  

Közösségi ház Egészségfejlesztés Elsősorban preventív jellegű tevékenységeket és egészségügyi 

szűréseket tervezünk melyekkel minimálisan a szegregátumok 

felnőtt lakosságának az 50%-át el kívánjuk érni. Az elvárt 

célértékünk a projekt végére 250 fő.     

Szociális bérlakások 

Rekreációs és 

közösségi tér 

Lakókörnyezet 

megújítását 

előmozdító 

közösségi 

programok 

Ezeken a programokon elsősorban az érintett területek lakosaira 

és helyi önkéntesekre számítunk. Legalább 5 programot tervezünk 

megvalósítani a projekt alatt és összességében 150 fő részvételére 

számítunk. 

Közösségi ház 

Szociális segítők 

irodája 

Rekreációs és 

közösségi tér 

 

Helyi Támogató 

Csoport 

működtetése, 

közösségi 

tervezés,disszemin

áció 

A Helyi Támogató Csoport tevékenységével kapcsolatot kívánunk 

kialakítani az akcióterület teljes lakosságával, mindezt folyamatos 

tevékenységek megvalósításával a projekt teljes időtartama alatt. 

Közösségi ház 

Játszótér 

Kondipark 

Rekreációs és 

közösségi tér 

közösségfejlesztést

, valamint az 

érintett lakosság 

bevonását célzó 

programok 

Közösségi programok alkalmával a rendezvényeken (szomszédsági 

főzések, sportnapok, nemzeti és egyházi ünnepekhez kapcsolódó 

rendezvényeken, rajzversenyeken) és a rendszeres programokon 

aktívan részt vevő, az akcióterületen élő hátrányos helyzetű 

lakosok száma a projekt befejezéséig el fogja érni a 700 főt. A 

programok megvalósítása folyamatos és az akcióterület teljes 

lakossága számára elérhetőek. 

Közösségi ház 

Játszótér 

Kondipark 

Rekreációs és 

közösségi tér 

Közösségfejlesztés

hez kapcsolódó 

programok 

Az elsősorban a közösségi házban megvalósuló programokkal 

leginkább a fiatalokat célozzuk és az elérni kívánt résztvevői 

létszám minimálisan 150 fő, ami az akcióterületen élő 6-14 éves 

korú gyerekek felét teszi ki. 
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Közösségi ház 

Rekreációs terület 

 Bűnmegelőzési 

akciók 

A bűnmegelőzéssel kapcsolatos programokkal is leginkább az erre 

fogékonyabb korosztályt, a fiatalokat célozzuk és az elérni kívánt 

résztvevői létszám minimálisan szintén 140 fő. 

Közösségi ház 

Játszótér 

Kondipark 

Rekreációs és 

közösségi tér  

Szociális segítők 

irodája 

Szociális marketing 

tevékenység, 

antidiszkriminációs 

programok 

megvalósítása 

A programokkal és tevékenységekkel a elsősorban beavatkozási 

területen élő lakosokat, illetve az akcióterületen élő nem az 

elsődleges célcsoporthoz tartozó lakosokat kívánjuk megszólítani. 

A programokkal minimálisan 500 főt szeretnénk elérni A 

programok megvalósítása folyamatos és az akcióterület teljes 

lakossága számára elérhetőek. 

Szociális segítők 

irodája 

Tanácsadások 

megvalósítása az 

elsődleges 

célcsoport részére 

A tervezett tanácsadásokkal legalább 550 fő elérését kívánjuk 

megvalósítani. 

Foglalkoztató üzem 

Szociális segítők 

irodája 

Szociális munkások 

foglalkoztatása - 

Szociális 

asszisztens 

foglalkoztatása 

A szociális munka során kapcsolatot kívánunk kialakítani az 

akcióterület teljes lakosságával és közülük 260 fő esetében 

nyomon követett egyéni fejlesztési tervek elkészítését és 

megvalósítását tervezzük  

Rekreációs és 

közösségi tér  

Közösségi ház 

 

Roma kultúrához 

és 

hagyományokhoz 

kapcsolódó 

programok 

megvalósítása 

Közösségi programok alkalmával a rendezvényeken és a 

rendszeres programokon aktívan részt vevő, az akcióterületen élő 

hátrányos helyzetű lakosok száma a projekt befejezéséig el fogja 

érni a 500 főt. A programok megvalósítása folyamatos és az 

akcióterület teljes lakossága számára elérhetőek. 
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5. MELLÉKLETEK  

 

 

 



1. Melléklet 
Átnézeti helyszínrajz az akcióterület lehatárolásáról(térkép) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



2. Melléklet 
Akcióterület elhelyezkedése a város szövetében (térkép) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





3. Melléklet 
Lefolytatott partnerségi egyeztetések dokumentációja (jegyzőkönyvek, 
emlékeztetők, jelenléti ívek, fotók) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















Fotók_Helyi Támogató Csoport megbeszélés_2020.05.15 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



4. Melléklet: 
A tervezett tevékenységek helyének bemutatása az akcióterületen belül (térkép) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





5. Melléklet: 
Az akcióterület jogosultságának alátámasztása KSH adatokkal (KSH által kiadott 
igazolás, szegregációs térkép(ek) és adatsor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Járásszékhely város 

 
Tisztelt Partnerünk! 

 
 
 
Adatkérésük részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján elvégeztük a településen található 
szegregátumok lehatárolását. A lehatárolás a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében 
meghatározott szegregációs mutató alapján történt. A szegregációs mutató a 2011-es 
népszámlálási adatokból állítható elő. A 314/2012-es Kormányrendeletben foglaltak szerint azon 
területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket. 
 
Munkájuk megkönnyítésére megküldünk Önöknek két áttekintő kartogramot, amely jelzi, hogy a 
településen belül mely területek felelnek meg a szegregátum és a szegregációval veszélyeztetett 
terület kritériumának. 
 
Az egyik áttekintő kartogramon a szegregációs mutató 35%, illetve a fölötti értéket vesz fel. Ez a 
térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 30-34%, az ilyen 
területek szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. (Jelmagyarázat: a 
szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0-29% = szürke, 30-
34%=világoszöld, 35-100%=sötétzöld) 
 

 
 
A másik áttekintő kartogram a szegregációs mutató 29%-os határértéke mellett együttesen 
mutatja a szegregátumokat és a szegregációval veszélyeztetett területeket. (Jelmagyarázat: a 
szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0-29%= szürke, 30-
100%=lila) 
 

 
 
A térképek a település belterületén található szegregátumokat jelenítik meg. A külterületen 
található szegregátumokat térképen nem tudjuk ábrázolni. 
 
A térképek olyan területeket is megjelenítenek, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs 
mutató kritériumának, de alacsony népességszámuk, vagy intézeti háztartásban élők (pl.: 
kollégium, idősek otthona, hajléktalan szálló) miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak. 
 
 A megküldött térképeken bekarikáztuk azokat a területeket, amelyeken a magánháztartásokban 
élők száma meghaladja az 50 főt. Ezen területekről szegregátumonként kartogramot készítettünk, 
így remélhetőleg hatékony segítséget tudunk nyújtani Önöknek a szegregációs területek pontos 
beazonosításához.  

 
 
Üdvözlettel 

 
 

Központi Statisztikai Hivatal 
Népszámlálási főosztály  



 

 



 

 



 

 



Nagykálló - Szegregátumok adatai

Forrás: 2011. évi népszámlálás

Mutató megnevezése
Nagykálló 

összesen

1. szegregátum

(Torony út - Magyi 

köz - Magyi út - 

belterületi határ)

2. szegregátum

(Kállai Éva út keleti 

oldala)

3. szegregátum

(Akácos út mindkét 

oldala - Tavasz út - 

Rózsa út)

4. szegregátum

(Temető út - Krúdy 

Gy. út - Bercsényi 

u. a Porosladány 

úti 

kereszteződésig)

5. szegregátum

(Porosladány út 

nyugati oldala a 

Széchenyi úttól a 

Temető útig)

Birketanya

(Külterület)

Lakónépesség száma 9702 56 68 327 210 60 89

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 16,0 44,6 30,9 27,2 24,8 23,3 20,2

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,6 55,4 54,4 63,3 61,0 61,7 60,7

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 19,4 0,0 14,7 9,5 14,3 15,0 19,1

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 

az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
20,7 74,2 56,8 61,4 49,2 59,5 50,0

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 

arányában
13,4 0,0 5,3 1,7 4,9 0,0 3,4

Lakásállomány (db) 3640 8 20 87 63 21 33

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 8,3 50,0 0,0 23,0 20,6 14,3 24,2

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon (15-59 évesek) belül
45,9 87,1 67,6 76,3 69,5 59,5 70,4

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon belül

13,4 64,5 48,6 52,2 40,6 43,2 38,9

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 50,7 12,9 30,8 22,4 27,4 39,5 28,1

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 39,1 66,7 57,9 63,6 57,1 52,4 56,7

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére 

állítható elő, szegregátumokra nem
9707

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak aránya
45,3 75,0 50,0 66,0 60,0 53,3 68,8

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 

lakónépességen belül
55,6 71,4 72,1 68,5 74,3 61,7 66,3

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 18,6 75,0 36,8 51,5 25,9 34,8 46,7

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 

munkanélküliek aránya)
9,5 68,8 15,8 18,4 20,4 8,7 23,3

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 

lakott lakásokon belül
7,3 50,0 0,0 23,0 19,7 14,3 17,9

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,9 0,0 15,8 6,9 18,0 14,3 14,3

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők  

és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

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

száma eléri az 50 főt











 
 

  

KözpontiStatisztikai Hivatal 

Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. | Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51. 

Telefon: (+36-1) 345-6000 | Telefax: (+36-1) 345-6788 

E-mail: ksh@ksh.hu | Honlap: www.ksh.hu 
 

 

Népszámlálási főosztály 

Tárgy: adatküldés Nagykálló 
Előadó: Kántás Petra 

Tel.:+36/1/345-6342 
Ikt. szám: KSH/ADKI/1013/2016 

 
Nagykálló Város Önkormányzata 
 
 
 
Tisztelt Juhász Adrienn! 
 
 
Hivatkozva hozzánk küldött megrendelésére, Nagykállóváros kijelölt kettő 
akcióterület lehatárolását és elemzését a 2011. évi népszámlálás alapján elvégeztük, 
a kért adatokat csatolva megküldjük.  
 
Az adatszolgáltatás díja 40.000.- Ft + ÁFA, azaz negyvenezer Ft + ÁFA, melyről a 
számlát később küldjük. 

 
Az összeget a számla kézhezvétele után szíveskedjen a Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10032000-01456363 számú költségvetési számlánkra átutalni. 
 
A KSH az adatkiadást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a statisztikáról szóló 1993. 
évi XLVI. törvény figyelembevételével teljesíti. 
 
 
 
Budapest, 2016. április 01. 

Üdvözlettel 

 

 Kátainé Csincsák Éva 

 főosztályvezető helyettes 



Nagykálló - akcióterület adatok

Forrás: 2011. évi népszámlálás

Mutató megnevezése
Nagykálló 

összesen

03. 

Akcióterület

04. 

Akcióterület

Lakónépesség száma 9702 901 1447

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 16,0 25,2 21,1

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,6 62,7 63,2

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 19,4 12,1 15,8

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 

az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
20,7 45,1 36,7

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 

arányában
13,4 8,0 9,0

Lakásállomány (db) 3640 262 463

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 8,3 17,9 14,3

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon (15-59 évesek) belül
45,9 65,3 59,1

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon belül

13,4 36,1 27,8

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 50,7 32,5 38,0

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 39,1 52,7 49,3

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére 

állítható elő, szegregátumokra nem
9707

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak aránya
45,3 52,5 49,7

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 

lakónépességen belül
55,6 65,9 63,1

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 18,6 34,9 28,1

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 

munkanélküliek aránya)
9,5 16,3 13,3

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 

lakott lakásokon belül
7,3 17,4 13,8

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,9 9,3 9,4



6. Melléklet: 
Közösségi célú épületek fejlesztése esetében programtervezet a kihasználtságuk 
bemutatására vonatkozóan (programterv, javasolt táblázatban elkészíteni) 



KIHASZNÁLTSÁGI TERV 

 

Projektelem 

megnevezése 

Program  

megnevezése 

Kihasználtság bemutatása Használat időpontja Használatot 
biztosítók, 
felügyelők 

Közösségi ház 

Foglalkoztató üzem 

Munkaerőpiaci 

képzés és 

munkaerő-piaci 

tréning 

megvalósítása 

Az akcióterületen és ezen belül elsősorben a szegregátumban 

illetve a szegregációval veszélyeztetett területen élők közül fogunk 

toborozni résztvevőket a képzési programokhoz és tréningekhez és 

a megvalósítás során 60 fő aktív résztvevővel számolunk, továbbá 

a képzések és a tréningek alkalmasak arra, hogy legalább 20 fő 

esetében kiegészítő jövedelemtermelő tevékenység is 

megvalósuljon, ami az akcióterület lakosságához mérve elenyésző, 

de arra alkalmas, hogy példaként szolgáljon az akcióterület és 

disszeminációval akár a teljes település lakosságának és igényt 

ébresszen a legális kiegészítő jövedelemtermelő tevékenységek 

iránt  

Hétköznap hétfőtől 
péntekig 

Önkormányzat 

 

Nonprofit Kft. 

 

Közösségi ház Egészségfejlesztés Elsősorban preventív jellegű tevékenységeket és egészségügyi 

szűréseket tervezünk melyekkel minimálisan a szegregátumok 

felnőtt lakosságának az 50%-át el kívánjuk érni. Az elvárt 

célértékünk a projekt végére 250 fő.     

Havonta egy 
alkalommal 

Önkormányzat 
Civil szerveztek 

Szociális bérlakások 

Rekreációs és 

közösségi tér 

Lakókörnyezet 

megújítását 

előmozdító 

közösségi 

programok 

Ezeken a programokon elsősorban az érintett területek lakosaira 

és helyi önkéntesekre számítunk. Legalább 5 programot tervezünk 

megvalósítani a projekt alatt és összességében 150 fő részvételére 

számítunk. 

2-3 Havonta  
 

Önkormányzat 
Civil szerveztek 

Közösségi ház Helyi Támogató A Helyi Támogató Csoport tevékenységével kapcsolatot kívánunk Havonta egy-két Önkormányzat 



Szociális segítők 

irodája 

Rekreációs és 

közösségi tér 

 

Csoport 

működtetése, 

közösségi 

tervezés,disszemin

áció 

kialakítani az akcióterület teljes lakosságával, mindezt folyamatos 

tevékenységek megvalósításával a projekt teljes időtartama alatt. 

alkalommal 

Közösségi ház 

Játszótér 

Kondipark 

Rekreációs és 

közösségi tér 

közösségfejlesztést

, valamint az 

érintett lakosság 

bevonását célzó 

programok 

Közösségi programok alkalmával a rendezvényeken (szomszédsági 

főzések, sportnapok, nemzeti és egyházi ünnepekhez kapcsolódó 

rendezvényeken, rajzversenyeken) és a rendszeres programokon 

aktívan részt vevő, az akcióterületen élő hátrányos helyzetű 

lakosok száma a projekt befejezéséig el fogja érni a 700 főt. A 

programok megvalósítása folyamatos és az akcióterület teljes 

lakossága számára elérhetőek. 

Havonta Önkormányzat 
Civil szerveztek 

Közösségi ház 

Játszótér 

Kondipark 

Rekreációs és 

közösségi tér 

Közösségfejlesztés

hez kapcsolódó 

programok 

Az elsősorban a közösségi házban megvalósuló programokkal 

leginkább a fiatalokat célozzuk és az elérni kívánt résztvevői 

létszám minimálisan 150 fő, ami az akcióterületen élő 6-14 éves 

korú gyerekek felét teszi ki. 

Hetente Önkormányzat 
Civil szerveztek 

Közösségi ház 

Rekreációs terület 

 Bűnmegelőzési 

akciók 

A bűnmegelőzéssel kapcsolatos programokkal is leginkább az erre 

fogékonyabb korosztályt, a fiatalokat célozzuk és az elérni kívánt 

résztvevői létszám minimálisan szintén 140 fő. 

két havonta Önkormányzat 
Nyírségi Nyugodt Élet 
Alapítvány 
Civil szerveztek 
Polgárőrség 

Közösségi ház 

Játszótér 

Szociális marketing 

tevékenység, 

antidiszkriminációs 

A programokkal és tevékenységekkel a elsősorban beavatkozási 

területen élő lakosokat, illetve az akcióterületen élő nem az 

elsődleges célcsoporthoz tartozó lakosokat kívánjuk megszólítani. 

havonta Önkormányzat 
NYIFE Egyesület 
Civil szerveztek 



Kondipark 

Rekreációs és 

közösségi tér  

Szociális segítők 

irodája 

programok 

megvalósítása 

A programokkal minimálisan 500 főt szeretnénk elérni A 

programok megvalósítása folyamatos és az akcióterület teljes 

lakossága számára elérhetőek. 

Szociális segítők 

irodája 

Tanácsadások 

megvalósítása az 

elsődleges 

célcsoport részére 

A tervezett tanácsadásokkal legalább 550 fő elérését kívánjuk 

megvalósítani. 

hétköznapokon 

hétfőtől péntekig 

Önkormányzat 

Civil szervezetek 

Szakemberek 

Szociális 

intézmények 

Foglalkoztató üzem 

Szociális segítők 

irodája 

Szociális munkások 

foglalkoztatása - 

Szociális 

asszisztens 

foglalkoztatása 

A szociális munka során kapcsolatot kívánunk kialakítani az 

akcióterület teljes lakosságával és közülük 260 fő esetében 

nyomon követett egyéni fejlesztési tervek elkészítését és 

megvalósítását tervezzük  

hétköznapokon 

hétfőtől péntekig 

krízis helyzetekre 

0-24 ügyelet 

Önkormányzat 

Nonprofit Kft. 

Civil szervezetek 

Rekreációs és 

közösségi tér  

Közösségi ház 

 

Roma kultúrához 

és 

hagyományokhoz 

kapcsolódó 

programok 

megvalósítása 

Közösségi programok alkalmával a rendezvényeken és a 

rendszeres programokon aktívan részt vevő, az akcióterületen élő 

hátrányos helyzetű lakosok száma a projekt befejezéséig el fogja 

érni a 500 főt. A programok megvalósítása folyamatos és az 

akcióterület teljes lakossága számára elérhetőek. 

Hetente Önkormányzat 

Civil szervezetek 

 

 



 


