
 

  

2017 

Észak – Hegyháti Unió Nonprofit Kft. 

2017.11.29. 

KÖZÖSSÉGI BEAVATKOZÁSI TERV 

 

Készült a TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 

kódszámú „Közösen élhetőbb 

lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért” 

Mágocson című projekt keretében. 



 1 

 

 

 

KÖZÖSSÉGI BEAVATKOZÁSI TERV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mágocs Város Önkormányzata 

2017. 
 

 

 

 

 



 2 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ ..................................................................................... 4 

2. HELYZETELEMZÉS .................................................................................................. 9 

3. A CÉLTERÜLETEK ELEMZÉSE ............................................................................. 16 

3.1. Akcióterületek kijelölése .............................................................................................. 16 

3.1.1. Városi területek helyzetelemzése .............................................................................. 16 

3.1.2. A konkrét akcióterület kijelölése ............................................................................... 26 

3.2. Jogosultság igazolása ................................................................................................... 29 

3.3. Célok ............................................................................................................................ 34 

3.4. Megelőző felzárkóztató és település-rehabilitációs tevékenységek bemutatása .......... 34 

3.5. A településen a társadalmi integráció érdekében történő eddigi 

 intézményi együttműködések bemutatása .......................................................................... 35 

3.6. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti. valamint  

műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása .............. 36 

3.7. A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági, környezeti, 

valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása,  

a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés .............................................................................. 49 

4. AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA ....................... 50 

4.1. Az akcióterület beavatkozásai ...................................................................................... 50 

4.2. A település rehabilitációs célú pályázat tartalma ......................................................... 78 

4.3. Tervezett szociális munka bemutatása ......................................................................... 83 

4.4. Szinergia vizsgálat ........................................................................................................ 114 

4.5. Bevonandó partnerek a  megvalósítás és a fenntartható üzemeltetés érdekében ......... 115 

4.6. A projekt várható hatásai .............................................................................................. 118 

4.7. A kockázatok elemzése ................................................................................................ 120 

4.8. A projekt elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések ........... 128 

4.9. Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre juttatása ..................... 130 

5. PÉNZÜGYI TERV ........................................................................................................ 132 

6. A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE ....................................................... 135 
6.1 A menedzsment szervezet bemutatása .......................................................................... 135 

7. MELLÉKLETEK.......................................................................................................... 140 

 

 

 

ÁBRAJEGYZÉK 

 

1. ábra - Mágocs és a megyeszékhelyek elhelyezkedése .................................................... 10 

2. ábra - Öregedési mutató .................................................................................................. 11 

3. ábra - Szegregált terület Mágocson a 2001-es népszámlálási adatok alapján ................. 16 

4. ábra - A szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek ...................................... 17 

5. ábra - Áttekintő térképvázlat az infrastrukturális fejlesztésekről .................................... 18 

6. ábra - A Dózsa u. 9. szám alatti felújítandó ingatlan ...................................................... 19  

7. ábra - Az akcióterület elhelyezkedése a városon belül ................................................... 20 

8. ábra - Az 1. számú szegregátumba levezető út ............................................................... 22 

9. ábra - Az egyik problémás lakóépület az 1. számú szegregátumban .............................. 22 

10. ábra - 1. számú szegregátum ......................................................................................... 23 

11. ábra - 2. számú szegregátum ......................................................................................... 24 



 3 

12. ábra - 3. számú szegregátum ......................................................................................... 25 

13. ábra - Mágocs szegregátum áttekintő térkép- Szegregációs mutató 35 % feletti .......... 29 

14. ábra - Mágocs szegregátum áttekintő térkép- Szegregációs mutató 30 % feletti .......... 30 

15. ábra - Lakónépesség (fő) ...............................................................................................  37 

16. ábra - Vándorlási egyenleg  ........................................................................................... 37 

17. ábra - Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő) ............................................................ 40 

18. ábra - Összes lakásállomány (db) .................................................................................. 45 

19. ábra - Szinergia vizsgálat .............................................................................................. 114 

20. ábra - A menedzsment szervezet bemutatása ................................................................ 135 

 

TÁBLÁZATJEGYZÉK 

 

1. táblázat - A szegregációs mutató 35% feletti  ................................................................. 31 

2. táblázat - A szegregációs mutató 30% feletti  ................................................................. 32 

3. táblázat - Szociális ellátások Mágocson- 2016- 17 ......................................................... 42 

4. táblázat - Ismertté vált bűncselekmények száma ............................................................ 43 

5. táblázat - Mágocs Város Önkormányzatának bemutatása ............................................... 116 

6. táblázat - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület bemutatása ................................. 116 

7. táblázat - Alapítvány Alsómocsoládért bemutatása ........................................................ 117 

8. táblázat - Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal bemutatása ..................................... 118 

9. táblázat - Kockázatok ...................................................................................................... 120 

10. táblázat - Válságkezelési terv ........................................................................................ 122 

11. táblázat - A projekt végrehajtási ütemterve ................................................................... 124 

12. táblázat - A projekt összesített költségvetése ................................................................ 132 

13. táblázat - A költségek megoszlása a konzorciumi tagok között .................................... 135 

14. táblázat - Projektmenedzsment tapasztalatok bemutatása .............................................  138 

15. táblázat - A szakmai vezető szakmai tapasztalatai ........................................................  139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 

A Közösségi Beavatkozási Terv Mágocs város 2017-2020 között megvalósuló szociális célú 

település rehabilitációját előkészítő, a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programot 

megalapozó anyag. 

Tartalmában épít a területfejlesztési programokra vonatkozó hatályos jogszabályokra, igazodik 

a Széchenyi 2020 program elveihez és stratégiai céljaihoz, és a Nemzeti Felzárkóztatási 

Stratégiához, összhangban van Baranya Megye Területfejlesztési Programjával, a Járási 

Esélyteremtési Programmal, kapcsolódik Mágocs város Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájához, a Rendezési Tervhez, a város Helyi Esélyegyenlőségi Programjához. 

 

Az egyes dokumentumokhoz való illeszkedés a következő:  

 

Illeszkedés Integrált Településfejlesztési Stratégiához: 

 

ITS I. kötet illeszkedés a megyei stratégiákhoz: „A megyére kialakított négy területi cél közül 

a „Hátrányos helyzetű, fejletlen gazdaságú térségek komplex fejlesztése Baranya megye 

nyugati felén” konkrétan nevesíti Sásd térségét, mint a megye leghátrányosabb helyzetű 

területeinek egyikét, ahol halmozottan jelen van a munkanélküliség, az elnéptelenedés, a 

kevésbé képzett lakosok magas száma.”.  Megyei cél az ezen problémákra komplex 

programokkal való reagálás, ahogyan ezt a pályázati program is nevesíti. 

Jelen projektünk program elemei és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrafejlesztési projekt 

(„Élhetőbb lakókörnyezetünkért” Mágocson TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003) összességében 

teljesíti ki a komplex fejlesztés fogalmát. 

 

ITS I. kötet illeszkedés a Mikrotérségi Fejlesztési Stratégiához 

 

A Mikrotérség (Alsómocsolád Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás) stratégiai céljai között 

szerepelnek az alábbi kiemelt célok: 

 

 „Egészségre születni”- egészségesen, munkára képesen felnőni, aktívan tölteni az 

időskort  

 Társadalmi felzárkóztatás, lakhatási-és energiaszegénység csökkentése komplex 

programokkal 

 Közbiztonság, közbizalom    

 

Projektünk, a „Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért mindennapjainkért” Mágocson – TOP-

5.2.1-15-BA1-2016-00002, a következő projektelemeken keresztül kapcsolódik  a fenti 

célokhoz  

 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok, egészségnap, egészséges életmód tanácsadás, segíti a 

munkaképesség, aktivitás megőrzését, melyet a Munkaerőpiaci tréning és tanácsadás, 

valamint a Digitális írástudás fejlesztése is támogat.  

 Az Ezermester Klub, a Hétköznapi Praktikák és az Ez csak természetes klub ötleteket, 

technikákat tanít a lakókörnyezet rendben tartásához, a takarékosabb, egészségesebb 

életvitelhez. 
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  A Drogprevenció, Szem mozgalom programelemek hozzájárulnak a közbiztonság, 

közbizalom erősítéséhez.) 

 

Illeszkedés HEP- hez:  

 

Mágocs város Helyi Esélyegyenlőségi Programja külön foglalkozik, és intézkedéseket 

fogalmaz meg a mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal 

élők esélyegyenlőségének javítására. „A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja, hogy az 

élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes 

társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét.” 

Az intézkedési terv kiemelt és az illeszkedést igazoló elemei (melyekre a jelen projekt reagál) 

a következőek: 

 

 A településen élő romákról és mélyszegénységben élőkről nincs releváns indikátor   ► 

Felmérés, adatgyűjtés a romákról 

 Egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat a hátrányos helyzetű személyek kevésbé 

veszik igénybe ► Az egészségügyi, szűrőprogramokra történő eljutás segítése 

Projektünk tartalmaz ezeket a célokat segítő programelemeket. (személyes adatfelvételek, 

igényfelmérés, Egyéni fejlesztési tervek készítése, Egészségügyi szűrővizsgálatok, 

egészségnap, egészséges életmód tanácsadás.) 

  

Illeszkedés Anti- Szegregációs Programhoz:  

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia egyik fontos célja a városi lakosság 

esélyegyenlőségének megteremtése. Különös tekintettel igaz ez azokra a településrészekre, 

ahol koncentráltan vannak jelen alacsony státuszú lakosok. Az Anti-szegregációs Program 

(ASZP) megalkotásának fő célja, hogy az ezeken a területeken élő lakosság sikeresen tudjon 

felzárkózni a városi átlaghoz, életlehetőségeiket tekintve ugyanolyan esélyeik legyenek, mint 

bármelyik mágocsi lakosnak. 

„A városban található szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek esetében 

elkerülhetetlen, hogy az ottani lakosság integrációja érdekében a jövőben anti- szegregációs 

programok valósuljanak meg. A problémákat azonban nem lehet kizárólagosan kötni ezekhez 

a területekhez.”  Ebből következően a szociális beavatkozásokat szakmailag egységesen, de a 

területi eltéréseket, igényeket figyelembe véve, eszközrendszerében rugalmasan és széles 

spektrumon mozogva kívánjuk kidolgozni és megvalósítani. 

Arra kell törekedni, hogy a városban élő alacsony státuszú lakosok életlehetőségei 

növekedjenek. Ennek megfelelően szükséges kialakítani a beavatkozások eszközrendszerét, 

külön figyelve arra, hogy a jelenlegi kimutatások alapján szegregátumnak tekinthető területek 

szegregációs indexe csökkenjen, az ott élő lakosok esélyei megegyezzenek a város egyéb 

területén élőkkel.    

Jelen  projektünk, a „Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért mindennapjainkért” Mágocson – 

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 ,  az alábbi  projektelemeken keresztül kapcsolódik  a fenti 

célokhoz. 

 

 Az antidiszkriminációs program segíti a társadalmi kirekesztődés csökkenését 

  A drámapedagógiai elemeket felhasználó Élménypedagógiai tréning, a Népmese az 

életünkről programelem az identitás erősítéséhez és a konfliktuskezeléshez, feloldáshoz 

ad segítséget. 
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  A folyamatos szociális támogatás, közösségi munka, közösségi rendezvények segítik 

az integrációt. 

A jelen projekthez kapcsolódó „Élhetőbb lakókörnyezetünkért” Mágocson TOP-4.3.1-15-BA1-

2016-00003 projekt tartalmaz további a fenti célokhoz kapcsolódó programelemet: 

 

 nyitott közösségi tér kialakítás 

 infrastrukturális fejlesztések (járda kialakítás, akadálymentesítés), és ezeken keresztül 

segíti a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

A területi lehatárolás és a szegregációs mutatók a KSH 2011-es hivatalos adataira, a program 

többi eleme az aktuális önkormányzati és szakmai adatszolgáltatásra épül. 

A Közösségi Beavatkozási Terv funkciója, hogy a TOP-5.2.1-15 jelű felhívásra benyújtott 

támogatási kérelem tartalmát részletesen bemutassa, megvalósíthatóságát elemezze, a 

lehetséges kockázatokat feltérképezze és kivédésüket segítse, a Projekt- előkészítő 

Tanulmányra épülve annak tartalmát kiegészítse, pontosítsa. 

 

Mágocs, Baranya megye egyik kisvárosa, három megye (Somogy, Tolna, Baranya) belső 

perifériáján, a hátrányos helyzetű Hegyháti Járásban fekszik  42.5 km² területen. Lakossága a 

2017-es adatok szerint 2374 fő. A népesség az országos tendenciákkal egyezően csökken, 

korfája elöregedő. A történelem során már rendelkezett mezővárosi címmel is, városi rangját 

2009-ben kapta vissza.  2010-ben, az akkor elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia első 

lépéseként a településközpont rehabilitációja valósult meg, jelenleg a leszakadó városrészek 

fejlesztése, az ott élők életkörülményeinek javítása, felzárkóztatása az egyik legfontosabb cél. 

A 2009-es Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 szegregált területet rögzített, jelenleg az 

újonnan elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia már 3 területen mutatja be a 

leszakadást KSH adatokkal alátámasztva. 2017-ben 2 szegregált és egy szegregációval 

veszélyeztetett terület van a városban, ezeken a területeken 274 fő él, a lakosság 11,54 %-a. 

A városfejlesztési stratégiai céljai között első helyen szerepel az életminőség megtartása, 

javítása, és ennek egyik fontos részterülete a társadalmi integráció.  A Területi Operatív 

Programok pályázati felhívásai között Baranya megyében is megjelent ez a cél, így a város 

ehhez kapcsolódva szeretne ezen a területen is továbblépni. Az elnyert pályázati támogatás 

lehetőséget ad a társadalmi felzárkóztatási program („Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, 

mindennapjainkért” Mágocson- TOP- 5.2.1-15-BA1-2016-00002 projekt) és az ehhez 

kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés („Élhetőbb lakókörnyezetünkért Mágocson”- TOP-4.3.1-

15-BA-2016-00003 projekt) megvalósítására is mindhárom veszélyeztetett területet érintve. 

A 2001-es népszámlálási adatokat figyelembe véve Mágocs városban egy olyan terület volt 

megtalálható, ahol az alacsony státuszú lakosok koncentráltan jelennek meg. A KSH adatai 

alapján a szegregátumot az Ady u. - Horhó u. - Ságvári u. – településhatár között elterülő 

területre lehetett lehatárolni. Ezt a területet eredetileg is „roma telep”- ként emlegették, hiszen 

főként egy romák által lakott, a városmagtól területileg elkülönült rész volt. A területet a 70-

es évek elején kezdték el felszámolni. Ebben az időszakban több család is elköltözött innen és 

sikeresen integrálódni tudott a település más lakókörnyezetébe. A rendszerváltás óta eltelt 

időszakban a leszakadó lakosság száma az egész településen nőtt, az alacsony iskolai 
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végzettségű és tartós munkanélküliséggel terhelt családok száma gyarapodott. Ez a jelenlegi 

1. sz. szegregátum (Ságvári utca- ma Dombóvári út- páros és páratlan oldala). 

A 2011-es népszámlálási adatokra épülő 2017. évi hivatalos KSH adatok szerint emellett a 

terület mellett még két másik terület is szegregált, illetve szegregációval veszélyeztetett 

besorolásba került. A 2. sz. szegregátum (Ady u. - Szabadság u. - Ady u.) területe, a 3. sz. 

szegregációval veszélyeztetett terület, mely a (Rákóczi út és a Széchenyi utca kereszteződéstől 

délre a Széchenyi utca nyugati oldala - belterületi határ) által lefedett terület. 

 

A projekt átfogó célja: az itt élő lakosság fizikai és társadalmi kirekesztettségének, 

kirekesztődésének csökkentése, hosszú távon ennek a helyzetnek a megszüntetése, a tágabb 

értelemben vett társadalmi integráció. Ennek eléréséhez komplex, egymást erősítő, egymásra 

épülő programelemeket valósítunk meg, középpontban az elfogadással, kölcsönösséggel, az 

érintett személyek és családok kompetenciáinak fejlesztésével, az öntevékenység erősítésével, 

mely összhangban van az újonnan elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia céljaival. 

A jelen projekt, melynek célja a társadalmi felzárkóztatás elsődlegesen a  két szegregált és a  

szegregációval veszélyélyeztetett terület lakosságát  (274 fő), másodsorban a teljes lakosságot 

célozza. Az első szegregátum lakónépességének száma 70 fő, melyből a 0-14 évesek aránya 

12,9 %, a 15-59 évesek aránya 65,7%, a 60 év felettiek aránya pedig 21,4 %. A második 

szegregátum lakónépessége: 81 fő, melyből a 0-14 évesek aránya 3,7 %, a 15-59 évesek aránya 

28,4%, a 60 év felettiek aránya pedig 67,9%.. A szegregációval veszélyeztetett terület 

lakónépessége: 123 fő, melyből a 0-14 évesek aránya 16,3 %, a 15-59 évesek aránya 61%, a 60 

év felettiek aránya pedig 22,8%. 

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

évesek) belül mindhárom területen magas (73,9%; 39,1%; 41,3%) , a városi átlag 26,5 %, tehát 

ez az egyik kiemelt probléma. 

 Kirívóan magas az alacsony komfortfokozatú lakások aránya az 1. sz. szegregátumban (50%), 

míg a városi átlag 10,1 %. 

A leszakadást jelző harmadik problémás adatsor a jövedelmi viszonyokra utal: a rendszeres 

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

átlagban 41,5 % míg a szegregált területeken 65,2 % ,  69,6 %, 60%. 

 

A pályázathoz benyújtott Projekt- előkészítő Tanulmány bemutatja a projekt szükségességét, 

megalapozottságát. Elkészítését megelőzte egy igényfelmérés. 42 irányított mélyinterjú készült 

az érintett területeken élő lakosokkal, előzetes egyeztetések történtek a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat vezetőjével és a város szociális területen dolgozó szakembereivel. 

Megkezdődött a projektfejlesztés szakaszában megalakított Támogató Csoport szervezése. 

Áttekintésre kerültek a járásban korábban lezajlott felzárkóztató programok, elkezdődött a 

partnerség építése és ezek alapján állt össze a négytagú konzorcium, melynek nevében 

benyújtásra került a pályázati anyag. 

A nyertes projektet a tervezett együttműködésben valósítjuk meg 2017. július 1. és 2020. június 

30. között Mágocs Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal, a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és az Alapítvány Alsómocsoládért konzorciuma 

által. 
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Az igényfelmérési és a partnerségi, szakértői előkészítő munka eredményeként a projekt 

keretében a pályázati kiírással összhangban sokszínű szakmai programok kerülnek 

megvalósítására: folyamatos szociális és közösségi munka zajlik, emellett Ezermester klub, 

Hétköznapi Praktikák klub, Gyermek- és ifjúsági klub, Munkaerőpiaci esélyek  növelés, iskolai 

lemorzsolódás mérséklés Népmese az életünkről klub, Digitális Írástudás klub, 

Élménypedagógiai tréning, Egészségügyi szűrővizsgálatok, Egészségnap, Antidiszkriminációs 

program, Drogprevenció, Ez csak természetes klub, Munkaerő- piaci tréning és tanácsadás  

(részletes bemutatásuk a tanulmány „5.3.- Tervezett beavatkozások bemutatása” fejezetben 

található).  

 

A programot megvalósító szakmai stáb: 

 

 Projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi vezető, projekt asszisztens) 

 Szakmai megvalósítók: szakmai vezető, 2 fő szociális munkás (1 főállású, illetve 2 fő 

részmunkaidős), 1 fő szociális koordinátor, 1 fő közösségfejlesztő.  

 Az egyes programok lebonyolításának vonatkozásában külső szakmai közreműködők 

kerülnek megbízásra: Ezermester klub, Hétköznapi Praktikák, Népmese az életünkről, 

Digitális Írástudás fejlesztése klub, Élménypedagógiai tréning, Egészségügyi 

szűrővizsgálatok, Egészségnap szervezése, Antidiszkriminációs program, 

Drogprevenció, Ez csak természetes klub, Munkaerő- piaci tréning és tanácsadás. 

 

A fenti szakmai programok összes költsége a 36 hónapos projektmegvalósítási időszak egészét 

tekintve: bruttó 30 895 450 Ft.  A projekt - előkészítés költsége bruttó3 750 000 Ft, a 

projektmenedzsment költsége bruttó 1 875 000 Ft, a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 

költsége bruttó 125 000 Ft, a szakmai megvalósító munkatársak bér- és járulékköltsége 

összesen bruttó 35 675 840 Ft. 

 

A projekt 36 hónapra tervezett teljes elszámolható költsége: bruttó 75 000 000 Ft.    

 

Összességében a program az előzetes terveknek, a Projekt- előkészítő Tanulmányban 

foglaltaknak megfelelően zajlik, egy területen történt változás: 

 

A szegregátumban elő családok jelezték, hogy igényelnének a szegregátumban élő gyerekek, 

fiatalok részére különféle fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok szervezését.  

A szociális munkások és a közösségfejlesztő közösen a helyi lakosokkal dolgozták ki a 

Gyermek- és ifjúsági klubfoglalkozások szakmai tartalmát. A tevékenység a Felhívás 3.1.1./D. 

Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás 

fejlesztésére / b. a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési 

programokhoz kapcsolódik.  

A szükséglet kielégítésének érdekében a korábban szociális adminisztrátor költségelem 

átcsoportosításra került a Gyermek- és ifjúsági klub, a szolgáltatások sorára. A programelem 

részletes kifejtése a 4.3. Tervezett szociális munka- Gyermek- és ifjúsági klub fejezet alatt kerül 

bemutatásra. 
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A projektfejlesztés szakaszában felmerült további javaslatok nem igényeltek változtatást, sőt a 

javaslatok mellé további önkéntes vállalások és adományok kerültek (anyagok kézműves 

foglalkozásokhoz, karácsony előtti adománygyűjtés, beszélgetős összejövetelek, stb.) 

 

 

 

2. HELYZETELEMZÉS 

 

 

TELEPÜLÉSHÁLÓZAT, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

 

Mágocs város a Mecsek hegységtől északra, közigazgatásilag a Dél-dunántúli Régióban, 

Baranya megye településhálózatának északi részén, három megye (Baranya, Somogy, Tolna) 

találkozásánál helyezkedik el, a korábbi Sásdi kistérséghez tartozik, az Észak - Hegyháton 

elhelyezkedő települések mikrotérségi központja. Baranya megye 10 járása közül Mágocs, a 

2013. januárjától érvényes járási besorolás szerint a Hegyháti járáshoz tartozik. Érdekesség, 

hogy Magyarország 176 járása közül ez az egyetlen járás, melyet nem a székhely településről 

neveztek el, tehát a neve Hegyháti járás és nem Sásdi járás. Megjegyzendő, hogy 1950-ig 

szintén létezett a Hegyháti járás, mely jelenleg a komplex programmal fejlesztendő járások 

közé sorolható. A Hegyháti járásban két városi rangú település található, Sásd és Mágocs, 

melyek közül Mágocs „fiatal városnak” tekinthető. Már a XIX. század elejére a környék 

legnagyobb településévé, központjává vált, 1816-ban mezővárosi rangot kapott. 1982-ben 

kapott nagyközségi címet, majd 2009-ben kapott városi rangot.  

Mágocs város Baranya megye településhálózatának északi részén helyezkedik el, mely 

Magyarország belső periférikus területei közé sorolható. A járási központtól, Sásdtól 18 km-re, 

Dombóvártól 13 km-re, míg a Dél-Dunántúl három megyeszékhelyétől - Pécstől, Szekszárdtól, 

Kaposvártól mindössze 45-50 km távolságra van. Gépkocsival mindhárom megyeszékhely 1 

órán belül megközelíthető.  
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1. ábra 

Mágocs és a megyeszékhelyek elhelyezkedése 

 
Forrás: https://www.google.hu/maps  - saját szerkesztés 

 

 

A Mágocsi mikrotérségben gyorsforgalmi és országos I. rendű utak nem találhatók. 

Magyarország gyorsforgalmi úthálózatának fejlesztése szerint a térséget érinteni fogja az új 

M9-es gyorsforgalmi út, mely új távlatokat nyitna a város számára. Mágocs több irányból 

megközelíthető, szomszédos települései Nagyhajmás, Bikal, Alsómocsolád, Csikóstöttös és 

Dombóvár. A településre juthatunk Dombóvárról a 65195 sz. úton haladva, vagy Pécs felől a 

66-os, majd a 611. sz. főútról Csikóstöttösön keresztül a 6534 sz. úton. Szászvár, illetve Bikal 

felől szintén a 6534. sz. úton. haladva. A város számára azonban nemcsak a főközlekedési utak 

elhelyezkedése fontos, hanem azok a mellékutak is, amelyek oda vezetnek. A kisforgalmú utak 

a téli hónapokban napokig megközelíthetetlenné válnak, ráadásul az utak állapota folyamatosan 

romlik, ami különösen jellemző a kisforgalmú bekötő és összekötő utakra. 

 

TÁRSADALOM ÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA 

 

A társadalmi folyamatok terén az egész országra, és a Dél-Dunántúli térségre, így Mágocsra is 

különösen jellemző az elöregedő lakosság, a természetes fogyás, a fiatalok arányának 

folyamatos csökkenése, a település korfájának eltolódása az idősebb korosztály felé, valamint 

a negatív vándorlási egyenleg.  

A 2316 fő (2015) lélekszámú Mágocs a komplex programmal fejlesztendő járások egyikébe, a 

Hegyháti járásba tartozik, melynek népességét összességében az átlagosnál magasabb 

halandóság jellemzi. A természetes szaporodási/ fogyási ráta szerint a városban fogyó 

https://www.google.hu/maps
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népességről beszélhetünk.  Mágocson az öregedési folyamat magasan az országos szint felett 

van. A város korfája egyre inkább eltolódik, az 55-64 éves korosztály van jelen a legnagyobb 

számban, így közöttük a legintenzívebb a lakosságszám emelkedés. Ezzel párhuzamosan a 

fiatalok aránya folyamatosan csökken, melynek oka egyrészt az élve születések kis aránya, 

valamint a szakképzett, illetve a főiskolát vagy az egyetemet végzettek migrációja a nagyobb 

városokba.  

 

2. ábra 

Öregedési mutató 

 

 
 

 

Mágocson az elmúlt 10 évben a vándorlási egyenleg többször volt negatív, mint pozitív, vagyis 

a települést ezekben az években többen hagyták el, mint ahányan ide érkeztek. Bevándorlás 

általában a környező kistelepülésekből történik, míg az elvándorlás iránya elsősorban a közeli 

nagyvárosok, leginkább a felsőbb fokú tanulmányok elvégzése és a jobb megélhetés 

reményében, de az elmúlt években kialakult tendencia szerint sokan mennek külföldre is. 

Nemzetiségi összetételét tekintve a megyék közül Baranyában élnek a legnagyobb számban és 

arányban a németek, valamint a roma nemzetiségűek aránya is meghaladja az országos átlagot. 

Mágocson szintén a fenti két nemzetiség van jelen a legnagyobb számban, mindkettő 

rendelkezik saját nemzetiségi önkormányzattal. 

A Mágocsi mikrotérség foglalkoztatottsági problémáit az országoshoz hasonlóan a fiatalok és 

az idősebb korosztályok munkanélkülisége, a több generációs munkanélküliség, az 

aluliskolázottság, a rossz egészségügyi és szociális körülményekből fakadó hátrányok és az 

adatokkal csak áttételesen alátámasztható motiválatlanság jellemzi. A problémát az jelenti, 

hogy a legtöbb megszerzett tudás nem a helyi igényeket elégíti ki. Az egyik oldalon a 

foglalkoztatók nagy része munkaerő- hiányban szenved, míg a másikon a szakképzetlenek, 

vagy túlképzettek elhelyezkedése megy nehézkesen. A foglalkoztatottság úgyszintén nőtt, ám 

az ingázók számának emelkedése jelzi, hogy ez nem teljes mértékben a helyi foglalkoztatás 

bővülésének tudható be. 
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A város jövedelmi viszonyainak alakulását alapvetően befolyásolja az adófizetők száma, mely 

tekintetben nagymértékű javulás következett be, bár az értéke még így se érte el az országosat. 

Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem éves összege a többi területi szinthez hasonlóan 

növekedett. Ha összegszerűen vizsgáljuk, akkor a város csak a járáshoz képest mutat jobb 

adatokat, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos adatoknál rosszabb a helyi érték.  

A lakosság életminősége számos tényezőtől függ egy településen. Ezek egyike a lakásállomány 

minősége. Ahogy a megyére, sőt az ország egészére is igaz a lakásépítési hajlandóság 

megcsappanása, úgy Mágocson sem jelentős az új építésű lakások száma. 

Az emberek életminőségét jelentős mértékben meghatározza a humán közszolgáltatások, 

különösen az oktatás, szociális ellátás, egészségügy, kultúra, sport elérhetősége és azok 

minősége is, melyekben Mágocs mikrotérségi szerepe meghatározó.  

A városban megoldott az óvodai nevelés, többcélú intézményként, egységes óvoda-bölcsődei 

csoporttal, és óvodai csoporttal működik Mágocson. Az intézménynek térségre kiható szerepe 

van, ugyanis a helyi óvodásokon kívül Nagyhajmásról, Alsómocsoládról és Mekényesről is 

fogad gyerekeket. A településen egy általános iskola is megtalálható, melyben zeneművészeti 

képzés is választható, és szintén több település diákjait fogadja. 

Középfokú oktatási intézmény nem található Mágocson, viszont a tavalyi évben szociális 

gondozó- ápoló képzés indult, valamint felmérésre kerültek a hiányszakmák. 

Az oktatás tekintetében speciális probléma, hogy nagyon magas a hátrányos helyzetű és a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya. A 2013 évi kompetencia mérés eredményei 

országos és településtípusonkénti összegzésben elmaradást mutatnak. Emiatt nagyon fontos 2 

területen a fejlesztés: az egyik a kompetenciafejlesztés, a másik pedig a pályaválasztási 

orientáció és motiválás. 

A szociális ellátás tekintetében a Mágocsi Szociális Gondozási Központ szintén térségre kiható 

szereppel bír. Az intézményben működik: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek 

nappali ellátása- demens személyek nappali ellátása, család és gyermekjóléti szolgálat, idősek 

otthona, valamint ápolást- gondozást nyújtó intézmény.  

Az egészségügyi ellátás az a terület, ahol Mágocs térségi központi szerepköre a leginkább 

megnyilvánul. A város és környékének lakói számára az egészségügyi alapellátáson kívül 

számos szakellátás is elérhető. A kötelező egészségügyi alapellátás mellett az Önkormányzat 

önként vállalta az általános laboratóriumi diagnosztika szolgáltatás ellátását is a körzetbe 

tartozó települések számára, valamint a településen fizikoterápiás szakellátás is igénybe vehető.  

Az orvosi ellátás két felnőtt és egy gyermek háziorvosi körzetbe szerveződött. Egyéb 

egészségügyi szolgáltatás, pl. gyermekorvosi -, fogorvosi- és üzemorvosi ellátás, gyógyszertár 

szintén elérhető a városban.  A gyermekek és szülők számára az egészséges életkezdést segítő 

védőnői ellátás 4 település esetében két védőnői körzetbe van szervezve Mágocs központtal. 

Vállalkozói formában 2 védőnő látja el a környékbeli családokat.  

Kultúra és sport szempontjából szintén kiemelkedő Mágocs szerepe, bár a társadalomra 

általánosan jellemző a közösségi élet kisebb igénye annak ellenére, hogy a lehetőségek adottak 

a különböző programok, foglalkozások, rendezvények által. 
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GAZDASÁG 

 

A település gazdaságában egyfajta kettősség van jelen, bizonyos területeken pozitív tényezők 

is kimutathatóak, ugyanakkor több terület az országos és megyei tendenciákhoz hasonlóan 

kritikus. Nő a bejegyzett vállalkozások száma, az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 

területén a városi mutató a megyei és a járási átlag felett van, az itt dolgozó cégek prosperálnak, 

fejlesztenek. Ugyanakkor a csökkenő népesség, a maradók alacsony képzettsége és 

motiválatlansága miatt veszélybe kerül a minőségi termékek előállításához magasabb 

képzettséget, szakmai ismereteket igénylő munkaerő hiánya miatt a cégek stabilitása. A belső 

perifériára jellemző közlekedési viszonyok párhuzamosan a lakáspiac anomáliáival (hiányzó 

bérlakások, eladó minőségi ingatlanok hiánya) nem segíti elő a minőségi munkaerő 

letelepedését, megtartását. A gazdasági meghatározottságot, funkciót elemezve ugyan a 

járásszékhely Sásddal együtt „Környezeti meghatározottságú, természetközeli gazdálkodási 

területek” közé tartozik, de ezt az adottságot a kedvezőtlen birtokviszonyok, és az e területen 

előnytelen termelésszerkezet miatt egyelőre nem tudja kiaknázni. Hiányzik a szociális gazdaság 

megléte, így a munkaerő- hiány mellett a tartós munkanélküliség is komoly probléma. 

 

TÁJI/ TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

 

Mágocs a Völgység kistáj ÉNY –i részén fekszik. A kistáj Baranya és Tolna megyében 

helyezkedik el. Gyengén tagolt, hullámos felszínű „völgyes tájjellegű” kistáj. A Völgység 

mérsékelten meleg – mérsékelten nedves éghajlatú, a Kapos – vízgyűjtő területén található, 

mely a Duna részvízgyűjtőjéhez tartozik. A területnek mérsékelt vízfeleslege van. Az itteni 

vízfolyások szélsőséges vízjárásúak. Mágocs közigazgatási területét északon a Méhész- patak 

öleli körül, keletről a Hajmás- patak határolja, déli határán húzódik a Hábi - csatorna, melybe 

északi irányból a Mágocsi- vízfolyás torkollik. Egybefüggő vízfelület nem jellemző, bár a 

mikrotérség településeihez 11, a tágabb térségben 14, a vízfolyások felduzzasztásával 

kialakított mesterséges tó is tartozik, mely a halgazdálkodás és a horgászturizmus 

szempontjából is jelentős a Hegyhát számára. A kistáj harmadidőszaki üledékeire települt 10 – 

40 m vastagságú lösztakarón agyagbemosódásos barna erdőtalajok (47%), keletre csernozjom 

barna erdőtalajok (29%), még keletebbre pedig mészlepedékes csernozjom talajok (15%) 

találhatók. A legnagyobb kiterjedésű agyagbemosódásos barna erdőtalajok vályog mechanikai 

összetételűek. Vízgazdálkodásukra a közepes vízvezető, nagy vízraktározó és jó víztartó 

képesség jellemző. Hasznosíthatóságuk erdő és szántó. Minthogy jelentős hányaduk 20%-nál 

meredekebb lejtőn van, eróziósan veszélyeztetettek. A lösz, amely a terület É-i részén (Mágocs, 

Nagyhajmás Meződ, Vásárosdombó) a községhatárok túlnyomó részét borítja, mészben 

gazdag, a rajta kialakult talaj is jó minőségű.  A Völgység kistáj Magyarország növényföldrajzi 

felosztása alapján a Dél – Dunántúl flóravidékéhez (Praeillyricum), és az Illír (Illyricum) 

flóratartományhoz tartozik. A flóravidék négy flórajárása közül, a Mecseki (Sopianicum) 

flórajárásba sorolandó, ahol az erőteljes szubmediterrán hatás, főként keleten kontinentális 

jelleggel párosul. Meghatározó tájhasználati mód a mezőgazdasági tevékenység, azon belül a 

szántóföldi növények termesztése és az erdőgazdálkodás. A közigazgatási terület déli fekvésű 

részein szántók húzódnak, az északi részeken vízfolyásokkal szabdalt szántóföldek és erdők 

valamint halastavak találhatók. A településen a természeti értékek és tájalkotó elemek 
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feltérképezése és megőrzése céljából egyedi tájérték kataszter elkészítése lenne szükséges. A 

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott országos jelentőségű, 

illetve helyi jelentőségű védett természeti területek a város területén nem találhatók. Mágocs 

jelenleg érvényben lévő Településrendezési Terve jelöl tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő területet, „ex lege” védett érték a Kis- Bükk- hegyi forráscsoport. A Natura 2000 

hálózata Mágocs területét is érinti, ennek területe a Nagyhajmási-dombok vidéke, mely 

különleges természet- megőrzési terület, jellemző növénytársulásai a Pannon cseres – 

tölgyesek. Mágocs észak-északkeleti, illetve délnyugati része az országos ökológiai hálózat 

részét képezi. A közigazgatási területen ökológiai folyosóként van jelölve az északon húzódó 

Méhész patak, és a délnyugati határt alkotó Hábi- csatorna. 

 

ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

 

A település történelmileg kialakult szerkezete, az utcák kapcsolatrendszere, szabályozási 

szélessége a kialakulásuk óta lényegében változatlan. A település épített környezetével 

szemben támasztott követelményeit Mágocs Helyi Építési Szabályzata rögzíti, amelynek 

többek között a település hagyományos építészeti karakterének megőrzése is célja. Mágocs 

területén több régészeti lelőhely, és egy műemlék található. A lakóépületekhez tartozó 

ingatlanok rendezettsége vegyes. A lakosság egy része próbálja tisztán, rendezetten fenntartani 

a környezetét, de néhányan nem fordítanak elég energiát erre. 

A legnagyobb probléma a város első számú szegregátumában található, ahol több épület 

állapota is folyamatosan romlik. Ennek legfőbb oka vagy az üresen állás, vagy a lakók 

életvitele.  

A városközpont a 2011-es városrehabilitációs pályázatnak köszönhetően újjászületett. A 

városrehabilitáció közvetlenül érintette a főteret, a Rendezvény házat, a Helytörténeti 

Gyűjteményt és a Polgármesteri Hivatal épületét. Megújult a Helytörténeti Gyűjteménynek 

otthont adó épület, illetve a Polgármesteri Hivatal külső homlokzata, kialakításra került a 

Rendezvényház, így szépen karbantartott épületek sora látható a Szabadság utcában. 

Ugyanakkor kisváros lévén a Szabadság utca többi részét is városközpontnak tekintik az itt élők 

és az elhanyagolt lakóépületek rontják az utcaképet. Ezen a szabályozások pontosításával lehet 

változtatni. A jelenleg folyó Települési Arculati Kézikönyv megalkotása segíthet a 

szabályozásban, illetve jövőbeni pályázatok is segíthetik az egységes arculat kialakítását, a 

lakók komfortérzetének javítását.  

 

KÖZMŰVEK 

 

 A településen az 1960-as évek közepén kiépítésre került az ivóvízhálózat. A város egészséges 

ivóvíz ellátását a Mezőföldvíz Kft. végzi a Méhész-patak völgyében található négy mélyfúrású 

kútból származó vízzel. A kutak védett, vízzáró rétegből nyerik a vizet, amely minden 

komponensében megfelel mind a hazai, mind az Európai Uniós normáknak és előírásoknak. A 

lakások 97%-a rendelkezik ivóvíz-hálózati csatlakozással, csak a külterületek egyes részein 

nem került kiépítésre az. Mivel a város ivóvízrendszere 1968-69-ben épült ki, gyakoriak az 

elöregedésből adódó csőtörések. Mágocson 1969-ben létesítették a B13 kataszteri számú kutat, 

amelyben 460 m3/d, 38 °C- os termálvizet tártak fel. Jelenleg a termálkútból nincs vízkivétel. 
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Az 1990-es években két ütemben megépített gravitációs szennyvízcsatorna hálózat gyűjti össze 

a város területén keletkező lakossági és ipari szennyvizet, majd két átemelő közvetítésével kerül 

a szennyvíztisztító telepre. A tisztított szennyvíz a Hábi- patak mágocsi mellékágába folyik. A 

szennyvíz és ivóvízhálózat üzemeltetője a Mezőföldvíz Kft. A város közigazgatási területén a 

közműves hálózattal nem rendelkező településrészeken (Dombóvári út, Kossuth u, Ady u. egy 

része, József A. u. egy része) a háztartási szennyvíz begyűjtése vállalkozó által történik. Mágocs 

belterületén a csapadékvíz elvezető árkok hossza 19 720 m, ebből 1 488 m fedett csatorna. 

Csapadékvíz elvezető árokkal nem rendelkező szakasz 3 240 m. A fedett és a nyitott árkok 

minden esetben a közutak mentén, azokkal párhuzamosan futnak. A burkolatlan árkok füves 

rézsűvel lettek kialakítva, állapotuk megfelelő. A burkolt árkok bevezetése minden esetben a 

Mágocsi vízfolyásba történik. A külterületi vízelvezető árkok elsődleges szerepe a 

mezőgazdasági területek víztelenítése.  

A településen az áramszolgáltatást az E-ON Energiaszolgáltató Kft. végzi. A hálózat a 

tervezettnek megfelelően teljes mértékben kiépült, a mintegy 15 km hosszú rendszer rákötési 

aránya 100%-os. A gázvezeték hálózat 1997-ben került kiépítésre. A vezetékes gázszolgáltatást 

az E-ON Energiaszolgáltató Kft. végzi. A 19,1 km hosszú hálózat a tervezettnek megfelelően 

teljes mértékben kiépítésre került. Mágocson a vezetékes telefon, a kábeltelevízió és internet 

szolgáltatás kiépített. 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

Mágocs település levegőminőségi helyzete kedvező. Az emisszió források kis száma és 

kismértékű kibocsátása miatt feltételezhető, hogy az év legnagyobb részében a levegő minősége 

megfelelő, az emberi egészséget veszélyeztető koncentrációk egyik szennyezőanyag 

tekintetében sem fordulnak elő. A település közigazgatási területén nincsenek jelentős 

zajterheléssel járó ipari tevékenységet folytató üzemek, illetve szórakozó- és vendéglátóhelyek. 

A város fontos közlekedési csomópont. A közlekedésből származó zajterhelés a települést 

érintő összekötő utak mentén a zajterhelési határértéket meghaladó mértékű lehet. A keletkező 

települési szilárd hulladék elszállítását a Dél-Kom Nonprofit Kft. végzi. A települési szilárd 

hulladék begyűjtése a települések területén megoldott, a gyűjtés gyakorisága megfelelő. A 

lakosságnak van lehetősége a szelektív hulladékgyűjtésre, a szelektív hulladékgyűjtő 

konténerek a települések központi részein kerültek kihelyezésre, illetve háztartásonként a 

szolgáltató elszállítja. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében megnyílt a 

Mágocsi Hulladékudvar is. Árvízvédelmi szempontból Mágocs a kevésbé veszélyeztetett 

települések közé tartozik. A városban eredő és azon átfolyó Mágocsi vízfolyás legmagasabb 

vízhozama sem okozhat olyan mértékű és jellegű veszélyt, ami az itt lakók épségét és 

ingatlanjaikat veszélyeztetnék.  
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3. A CÉLTERÜLETEK ELEMZÉSE 

 

3.1. Akcióterület kijelölése 

 

3.1.1. Városi területek helyzetelemzése 

 

Mágocs város Baranya észak –keleti csücskében, területfejlesztési szempontból három megye 

(Somogy, Tolna, Baranya) belső perifériáján helyezkedik el.  A Hegyháti Járás, melynek egyik 

alközpontja Mágocs, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló, 290/2014. (XI. 26.) Korm. 

rendelet szerint komplex programmal fejlesztendő. 

Maga a város 2009-ben kapta vissza városi rangját, és még abban az évben elkészítette az 

Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, amelyben már jelezte az akkor még csak egy területre 

igazolható szegregátum jelenlétét.  

A következő térképvázlaton látható körülhatárolt terület jelzi a 2010-ben készült IVS- ben 

szereplő, KSH által lehatárolt szegregátumot. 

 

 

3. ábra 

Szegregált terület Mágocson a 2001-es népszámlálási adatok alapján 

 

 
Forrás IVS Mágocs 2010./KSH lehatárolás 
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Az azóta eltelt időszakban a leszakadó lakosság száma nőtt, az alacsony iskolai végzettségű és 

tartós munkanélküliséggel terhelt családok száma gyarapodott.  

A 2011. évi népszámlálási adatokra épülő hivatalos KSH adat lekérdezés már 2 szegregátumot, 

és egy szegregációval veszélyeztetett területet jelöl meg. Ezek az alábbiak: 

 

 

4. ábra 

A szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek 

 

 

          
            

 

 

                                                                                  

 

Forrás: KSH, 2011 

 

 

A pályázat- előkészítés időszakában a KSH adatok mellett támaszkodtunk az önkormányzati, 

és a járási hivatali adat-lekérdezésekre, a közösségi helyzetfeltárásra és az interjúkra is, így bár 

a három szegregált terület mindegyike megfelel a szegregációs mutatóknak, de különböző 

nagyságúak és más jellegűek a problémák. A hátrányos helyzetű lakosság emellett a köztes 

területeken is eloszlik (részben éppen a korábbi telepfelszámolás következményeként). Így azt 

a megoldást választjuk, hogy a területeket összekötve, tömbként lehatárolva jelöljük ki az 

akcióterületet és a TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 „Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, 

mindennapjainkért Mágocson” pályázat keretében minél több érintettet próbálunk elérni a 

felzárkóztató programokkal.  

Mágocs város a TOP-4.3.1-15 jelű, „Leromlott városi területek rehabilitációja” tárgyú 

felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003 azonosító számú, „Élhetőbb 

lakókörnyezetünkért Mágocson” című pályázata 2017.10.24. napon kelt támogatási döntés 

szerint támogatásban részesített. Ebben a szociális város rehabilitációs pályázatban a 

legszükségesebb infrastruktúra fejlesztéseket szeretnénk elvégezni, melyeket az alábbi térkép 

szemléltet. 
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5. ábra 

Áttekintő térképvázlat az infrastrukturális fejlesztésekről 

 

 
 

Forrás: saját ábra 

 

Az akcióterületen kívül esik az a három ingatlan, amelyek szociális bérlakás céljára lesznek 

kialakítva (1 új ingatlanépítés, 2 meglévő ingatlan felújítás).   

A jelen projekt (a „Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért” Mágocson 

című, TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 azonosító számú pályázat) szakmai programjának 

kiemelt eleme az úgynevezett lakáskísérés, ami azt jelenti, hogy a szintén támogatott „Élhetőbb 

lakókörnyezetünkért Mágocson TOP-4.3.1-15-BA-2016-00003 azonosító jelű pályázat 

keretében új helyre költözők szomszédságában élők is bevonásra kerülnek. Előzetes 

tájékoztatásuk mellett más eszközökkel (közös programok) is próbáljuk őket bevonni a 

folyamatba, ezzel is erősítve az elfogadást, integrációt. 

Az integrált lakókörnyezet kiválasztása a költöző családok számára a településen belül 

kardinális kérdése a projektnek. Mágocs 2009 óta városi rangot kapott, de megtartotta falusias 

jellegét.  Az itt élőknek, fontosak a jó szomszédi viszonyok, az egymást támogató 

kisközösségek.  
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Mindhárom ház családi házak szomszédságában került kiválasztásra. Fontos szempont volt, 

hogy a házak a felújítások és az építés után illeszkedjenek az utcaképhez, ezzel is segítve a 

gyorsabb beilleszkedést.  

A felújításra váró lakóházak közül a Dózsa utca 9. sz. zsákutcában helyezkedik el a település 

központjához közel.  Nagy udvarral, mely akár kisgyermekes családnak nyújthat segítséget a 

gyermekek biztonságos játszó környezet kialakításában valamint nagy kerttel, mely a 

későbbiekben akár konyhakertként is funkcionálhat. Az utcában lakók megfelelő 

lakókörnyezettel rendelkeznek, tiszta, szépen kialakított portákkal.  

A Dózsa u. 23. szám alatt lévő lakóingatlan szomszédságát nyugdíjas családok lakják. Inspiráló 

lehet az oda költöző családnak, hogy a szomszédságokban már kialakított konyhakertek, 

rendezett udvarok, házi állatok vannak.  

A felépítésre váró lakóingatlan, jelenleg még csak építési telek mindkét szomszédjában aktív 

korú, fiatal felnőttek, kisgyermekekkel laknak.  

A jelenlegi lakókörnyezetnél jóval nagyobb komfort fokozatú szociális bérlakásokba 

költöztetés mellett a település vezetésének az is fontos volt, hogy egy támogató, segítő, 

összetartó kis közösségben tudhassa a szegregációból kikerült családokat.  

Ennek érdekében a projektfejlesztés szakaszában a szociális munkások felkeresték a 

szomszédságokat, tájékoztatást adtak a projektről és felajánlották az együttműködést a 

kiválasztás utáni időszakra annak érdekében, hogy a költöző családokkal való ismerkedést 

segítsék, valamint támogassák mindkét felet a partnerség kialakulásában. 

 

 

6. ábra 

A Dózsa u. 9. szám alatti felújítandó ingatlan 

 

 
 

 

Akcióterület által lefedett utcák a KSH adatszolgáltatása szerint: A Dombóvári út 

(korábban Ságvári utca) páros és páratlan oldala (1-33 házszám), valamint az Ady Endre utca 

(80-93 házszám) és a Szabadság utca (1-7 házszám) mindkét oldala, továbbá a Rákóczi út és a 

Széchenyi utca kereszteződéstől délre a Széchenyi utca mindkét oldala (1-47 házszám). 
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7. ábra 

Az akcióterület elhelyezkedése a városon belül 

 

 
Forrás: saját ábra 

 

A térképrajzon a sötét piros vonallal körülhatárolt terület mutatja a jelenlegi projekttel érintett 

akcióterületet, valamint a világos piros vonal a két ipari terület lehatárolását, melyek a 

foglalkoztatás bővítés miatt fontosak. A felzárkóztató projekt akcióterülete magában foglalja a 

szegregált és a szegregációval veszélyeztetett területeket, érinti a fizikai fejlesztések területeit 

(az „Élhetőbb  lakókörnyezetünkért„  Mágocson TOP-4.3.1-15-BA-2016-00003 pályázatban 

megvalósuló, kiköltözés után használatba vett szociális bérlakások kivételével.) Magában 

foglalja az összekötések révén azokat a szolgáltatási helyszíneket (önkormányzat, orvosi 

rendelők, praxislabor, művelődési ház, iskola, könyvtár) melyek elérése a legfontosabb a 

célcsoport számára. 

 

 

Az akcióterülettel lehatárolt területek helyzetelemzése, kiemelten a három (szegregált és 

szegregációval veszélyeztetett területre. ) 

 

1. számú szegregált terület (KSH térkép 1.) 

2. számú szegregált terület (KSH térkép 2.) 

3. számú szegregációval veszélyeztetett terület (KSH térkép 3.) 

 

A területek településszerkezeti elhelyezkedése és megközelíthetősége, az infrastruktúra 

bemutatása:  

 

Először a három szegregált területet mutatjuk be, majd az összekötést indokoljuk. 
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Az 1. számú terület kialakulása, története, legfontosabb infrastrukturális problémák: 

 

A 2010. évben hatályosult Integrált Városfejlesztési Stratégia helyzetelemzésében bemutatott 

és a jelenlegi s KSH által lehatárolt terület eltérő. Az akkori ugyancsak KSH adatokra épülő 

elemzés alapján a szegregátum az Ady u – Horhó u. – Ságvári u. (ma Dombóvári u.) területre 

volt kijelölve. Az IVS szerint: „A megjelölt területet eredetileg „roma telep”- ként emlegették, 

hiszen főként egy romák által lakott, a városmagtól területileg elkülönült rész volt. Ezt a 

területet a 70-es évek elején kezdték el felszámolni. Ebben az időszakban több család is 

elköltözött innen és sikeresen integrálódni tudott a település más lakókörnyezetébe. Az 

elköltözések hatására más szegregátum nem jött létre a településen, a megjelölt szegregátumon 

kívül nincs Mágocson más hely, ahol koncentráltan jelennének meg alacsony státuszú lakosok. 

A városban megtalálható roma népesség is egyedül a megjelölt területen él egy tömbben. Mivel 

több olyan család maradt, akik nem tudtak, vagy nem akartak eredeti lakóhelyükről elköltözni, 

ezért a terület lakófunkciója fennmaradt és mai napig létezik. Jelenleg a területet falusias jellegű 

házak jellemzik. A területen a közüzemi infrastruktúrák közül a szennyvíz csatorna nincsen 

teljesen megoldva.” (Forrás: Mágocs város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2010. 80. 

oldal) 

A jelenlegi KSH szerinti lehatárolás ennek a területnek csak egy részét jelöli meg 

szegregátumként, de az infrastrukturális problémák az akkori egész területre jellemzőek. Emiatt 

az akcióterületbe a korábbi szegregált terület egészét bevonjuk. 

A problémák, hiányosságok a következők: 

A szegregált terület helyszínrajzán való kijelölés mutatja, hogy bár túl nagy távolságok 

nincsenek, de a területet egy forgalmas közút (a Mágocsot Dombóvár várossal összekötő út) 

vágja ketté, ami sokféle veszélyt rejt és nehézségeket okoz a mindennapokban. A terület alsó 

részéhez nem vezet járda, így az ott lakók (idősek, betegek, babakocsival közlekedő kismamák) 

esetében ez különösen veszélyes, mivel a forgalmas közúton kénytelenek a városközpont felé 

közlekedni. A korábbi szegregátum felső részén van ugyan járda, de ennek eléréséhez hivatalos 

gyalogosátkelő nincs kijelölve, és az átjutás után egy meredek emelkedőn lehet a legközelebbi 

járdát elérni. Ezen a szakaszon a továbbjutáshoz egy másik lehetőség nem a feljutást segítő 

kocsi feljáró, hanem a lépcsőkkel tűzdelt járda, melynek éppen a lépcsős része mellett egy 

omladozó támfal nehezíti a közlekedést. 

További problémák az infrastruktúra területén a vízelvezetés megoldatlansága, a közvilágítás 

nem megfelelő szintje, valamint a telep városhoz és az úthoz közel eső részén a korábban 

teljesen elhanyagolt, jelenleg törmelékkel folyamatosan töltődő terület, melynek a szerves 

hulladék bomlása és az ott megjelenő rágcsálók miatt közegészségügyi kockázata is van. 

Elmondható hogy a terület egészének állapota egyszerre stagnál, egy-egy telek esetében javul, 

másutt pedig romlik. A lakóházak egy részének állaga vagy az üresen állás, vagy a bérlők, lakók 

életvitele miatt romlik. A régről itt rekedt konszolidált családok, néhány nyugdíjas, és az egy-

két igényesebb roma család lakóhelye és kertje rendezett, de ez a kisebb rész.   

 

 

 

 



 22 

8. ábra 

Az 1. számú szegregátumba levezető út 

 

 
 

 

9. ábra 

Az egyik problémás lakóépület az 1. számú szegregátumban 
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A településrész jövője attól függ, hogy a jelenleg lepusztulóban lévő környezet és az üressé 

váló házak későbbi lakói melyik társadalmi csoportból kerülnek ki, és hogyan „gondozzák”, 

vagy „élik fel” az épületállományt. Mivel magas a nyugdíjasok száma, a házak előbb utóbb 

gazdát cserélnek, vagy kiüresednek. Ha alacsony státuszú családok kerülnek ide, a terület 

szegregációja tovább erősödik. A cél tehát a településrész lakosságával együttműködve egy 

közös jövőkép kialakítása, jelen pályázat keretében („Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, 

mindennapjainkért” Mágocson című, TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 azonosító számú 

pályázat) soft programok támogatásával. Az ott élők motivációjának felkeltése, és a közösség 

általi megerősítése annak érdekében, hogy a későbbi infrastrukturális fejlesztések valóban célt 

érjenek, a városrész a település egészének szerves része legyen. Ahol nemcsak a kényszer, 

hanem a közösen kialakított jövőkép része megbecsült lakókörnyezet, a jól használható 

közösségi terek tartják ott a tulajdonnal rendelkező vagy bérlakásban élő helyieket. Ahol a 

kiskerteket gondozzák, a közterületeket használják. 

 

 

10. ábra 

1. számú szegregátum 

 

 
 

Forrás: KSH 2011. adat 

 

A 2. számú terület esetében nem beszélhetünk korábbi szegregátumról, mivel ez a terület csak 

az új KSH lehatárolás szerint szegregátum. Beleesik az iskola, az Idősek Otthona és a Könyvtár 

épületegyüttese. A magánháztartásban élők száma a KSH adatok szerint itt is meghaladja az 

ötven főt, azonban erre a területre igaz a KSH hivatalos adatszolgáltatásában (2016. március 

23.) jelzett kitétel, mely szerint „a térképek olyan területeket is megjelenítenek, amelyek eleget 

tesznek ugyan a szegregációs mutató kritériumának, de alacsony népességszámuk, vagy intézeti 
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háztartásban élők (pl.: kollégium, idősek otthona, hajléktalanszálló) miatt mégsem tekinthetők 

valódi szegregátumoknak”. Mindezek ellenére itt is laknak a célcsoportnak megfelelő 

személyek, családok, és infrastrukturális szempontból vannak megoldandó problémák. Ilyenek: 

az idősek szempontjából csak részlegesen akadálymentes járdarész és az ezzel összefüggésben 

lévő közlekedési nehézségek. 

 

 

11. ábra 

2. számú szegregátum 

 

 
Forrás: KSH, 2011. adat 

 

A 3. számú terület a besorolás szerint szegregációval veszélyeztetett terület. (Széchenyi u. jobb 

oldala). Korábban ez az utca nem esett a szegregátum, vagy szegregációval veszélyeztetett 

kategóriába. Viszont ez az utca vezet a szomszédos településre, Alsómocsoládra, melynek 

közigazgatási területén működik a Pick Szeged Zrt. vállalat alsómocsoládi üzeme, mely 

intenzív teherforgalmat bonyolít. Így az itt található házak állaga folyamatosan romlik a 

kamionok, a nagy tehersúlyt hordó járművek miatt. Itt is egyre több az üres ház, a fiatalok 

elköltöznek, az újonnan beköltözők között pedig több cigány család is jelen van. Így került ez 

a terület a szegregációval veszélyeztetett körbe. Az infrastrukturális problémák közül legelső 

helyen van a nagy forgalom, a rezgés- és a zajterhelés (ebben az ügyben már aláírásgyűjtés is 

volt). Ezt a problémát a később az M9-es úthoz kiépítendő elkerülő út tudja megoldani. Vannak 

ugyanakkor itt is olyan anomáliák, melyekre a szociális város rehabilitáció adhat megoldást. 

Ezek a következők: a vízelvezető árok és a járda több részen balesetveszélyes, a legközelebbi 

játszótér a város túlsó végén található (közel 2 km távolságra), valamint a közbiztonsági és a 

közlekedési problémák oldásához az itt lakók szerint biztonsági kamerákra lenne szükség. 
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12. ábra 

3. számú szegregátum 

 

 
 

Forrás: KSH, 2011. adat 

 

 

Összefoglalva: Mágocs kisváros, a hetvenes években még teljesen elkülönült az un. romatelep, 

de az arra irányuló felszámolással többen kitelepültek onnan az akkor még községi rangú 

település más részeire. Az akkori roma telep területén mára a leszakadó családok mellett 

többnyire nyugdíjasok maradtak, mindössze 2-3 család kerül ki a jobb módúak közül. A 

kiköltözéssel, valamint több más helyen a lakóházak megüresedése utáni hátrányos helyzetű 

családok betelepedésével mára a hivatalos statisztikák szerint is több településrész 

szegregátum, vagy azzal veszélyeztetett. A köztes részeken integrált környezetben élő roma és 

szegény családokban is magas a munkanélküliség, az inaktivitás, a tartós közmunkából vagy 

alkalmi munkából élés. Általában az egész városra jellemzően magas a legfeljebb általános 
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iskolát végzettek aránya 26,5% (KSH 2011.népszámlálás), nagyon magas 41,5 % (KSH 2011. 

népszámlálás) a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15-59 évesek) belül. A legrosszabb mutatók mégis a következők: a foglalkoztatott nélküli 

háztartások aránya 43,6 %, az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak aránya pedig a lakosság 48,9 %-a. (Ugyancsak a 2011-es KSH adatok szerint). 

 

A fentiek miatt tartjuk fontosnak, hogy az akcióterület tömbjét (a szegregált/ és 

szegregációval veszélyeztetett részeket, és az azokat összekötő területet) is bevonjuk a 

társadalmi felzárkóztatást célzó programokba. 

 

 

3.1.2. A konkrét akcióterület kijelölése 

 

Amint azt a 7. számú ábrán is jelöltük, az akcióterület lehatárolása úgy történt, hogy az egy 

összefüggő tömbben foglalja magába a két szegregátumot, a szegregációval veszélyeztetett 

területe, valamint az ezeket összekötő település elemeket. Az akcióterület egésze az alábbi 

utcákkal lehatárolt területet foglalja magában: Ságvári utca páros és páratlan oldala (ma 

Dombóvári út 1-33. házszám), Ady u. - Szabadság u. - Ady u. (Ady u. 1-7. házszám, Szabadság 

u. 80-93. házszám), Rákóczi út és a Széchenyi utca kereszteződéstől délre a Széchenyi utca 

nyugati oldala - belterületi határ (Széchenyi u. 1.-47. házszám). 

Ezen belül markánsan jelenik meg a két szegregátum és a szegregációval veszélyeztetett terület, 

melyek részletes elemzését az alábbiakban mutatjuk be. 

A területen élő népesség demográfiai és szociális helyzetének bemutatása során a KSH 2011-

es népszámlálási adataira támaszkodunk.  

 

1.sz. szegregátum területe: 

 

 A lakosság belső arányaiban kiemelkedően magas a nyugdíjasok aránya (32 fő nyugdíjas, 

ebből 8 fő özvegy és 5 fő a rokkant). Ugyancsak magas a kiskorú gyerekek száma (29 fő), 2-3 

gyermek a roma családoknál jellemző. (Szociális Gondozási Központ adatszolgáltatása).  

Míg a település egészén 10.1 % az alacsony komfortfokozatú lakások aránya, itt ez 50%. 

Ugyancsak jóval magasabb a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon belül (65,2%, a település egészén 41,5%), a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 

pedig 62,5 %. Itt a legmagasabb- 81,3 %- az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak aránya. (KSH 2011.) 

Az itt élők körében hatványozottan vannak jelen a településen fellelhető problémák. Magas 

munkanélküliség és inaktivitás jellemzi a terület lakóit, ami a munkaképes korúak körében 

szinte minden esetben alacsony képzettséggel párosul. Jelen van a drogprobléma, és az illegális 

megélhetési formák. A fő problémát az jelenti, hogy az itt élők többségének cselekvési 

stratégiái passzívak, életkörülményeik konzerválódtak. Ennek egyik oka, hogy mára már 

beletörődtek élethelyzetükbe. A másik ok a halmozott generációs munkanélküliségben 

keresendő. Megtalálható jelenség a területen a feketemunka, ami főleg mezőgazdasági munkák 

elvégzését jelenti. A lakáskörülmények a munkával, vagy néhány esetben a nyugdíjjal 

rendelkezők körében javulnak, mert ezek a családok igyekeznek önerőből felújítani lakást, de 

komoly lemaradás tapasztalható ezen a területen a város egészéhez képest.  
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„A szegregált lakókörnyezetben élők életkörülményeinek és életminőségének javítása 

érdekében fontos, hogy reális tervek, stratégiai programok kerüljenek megfogalmazásra, 

leírásra. A megvalósítás során elvárás, hogy a program minden eleme (és összességében is) 

legyen adekvát és komplex. A program sikeres lebonyolításához nélkülözhetetlen az integráció, 

mind lakhatási, szociális, oktatási és munkaerő-piaci szempontból, mely során az érintett 

területen meglévő vagy hiányos szolgáltatások támogatják az alacsony státuszú lakosság 

mobilitását, s megszüntetik a fennálló szegregációt.” fogalmaz a jelenleg érvényes Helyi 

Esélyegyenlőségi Program. (Forrás: Mágocs Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2016. 

36. oldal) 

 

2. számú szegregátum:  

 

Ahogy korábban jeleztük, ez a terület tulajdonképpen a város központjában van, és beletartozik 

három közintézmény: az Idősek Otthona, az iskola, a Könyvtár. Ez utóbbival egy épületben 

működött a középfokú oktatást segítő intézmény, az Ambédkar Rosa Park Gimnázium mágocsi 

tagintézménye, ahol 2016. év nyaráig érettségire való felkészítés folyt. Az üresen maradt 

épületrészen jelenleg a Pécsi Szakképzési Centrum Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskolája 

az önkormányzat kezdeményezésére szociális gondozó- és ápoló képzést folytat.   

Az adatok szerint itt a legalacsonyabb a leszakadással veszélyeztettek köre, mivel a 81 fő 

hivatalosan ezen a területen élők közül csupán 23 fő az aktív korú a KSH adatszolgáltatás 

szerint.  Az itt élő családok esetében szükség van a személyi és családi támogatásra, a 

szegregátum egészében pedig a közösségi programokon keresztül az integrációra. 

 

3. számú, szegregációval veszélyeztetett terület:  

 

Mint ahogy a város egészére, erre a területre is jellemző, hogy az utca korábban épült oldalán 

(ez a szegregációval veszélyeztetett rész), rövid idő alatt több ház cserélt gazdát, üresedett meg. 

Erre a részre is beköltöztek cigány, vagy alacsony státuszú lakosok. A területen állandó 

lakcímmel rendelkező 123 főből 75 az aktív korúak száma. Körükben 60 % a rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, és a városi átlag közel kétszerese, 34,7 % az 

alacsony iskolai végzettségűek aránya. A három terület közül itt a legmagasabb a 

munkanélküliek aránya és a tartós munkanélküliek aránya is. Előbbi 40,7 % (városi átlag 

14,7%), utóbbi 31,5 % (városi átlag 9.9 %) a KSH adatszolgáltatás szerint. Korábban itt minden 

házhoz több száz négyszögöles telek tartozott, melyek nagy részét vagy az elöregedés, vagy az 

életmód miatt nem gondozzák. A pályázatkészítés időszakában elkészült mélyinterjúk során az 

itt megkérdezettek között többször felmerült, hogy szükséges lenne olyan programokat indítani, 

melyek révén újból hasznosításra kerülnek ezek a jelenleg felhagyott, vagy szívességi alapon 

„kölcsönadott” kertek, támogatva az itt élők megélhetését, bevételhez jutását.   

  

Akcióterület: Ságvári utca páros és páratlan oldala (ma Dombóvári út 1-33. házszám), Ady u. - 

Szabadság u. - Ady u. (Ady u. 1-7. házszám, Szabadság u. 80-93. házszám), Rákóczi út és a 

Széchenyi utca kereszteződéstől délre a Széchenyi utca nyugati oldala - belterületi határ 

(Széchenyi u. 1.-47. házszám). 
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A szegregált és a szegregációval veszélyeztetett területek fizikai határainál tágabb maga az 

akcióterület, ennek indokai a következőek: 

 

 Mágocs lakosságszámában és területében is kisváros. A korábbi romatelepről 

kiköltözők, valamint az üressé váló városi ingatlanokat megvásároló alacsonystátuszú 

lakosság a szegregált és szegregációval veszélyeztetett területeken kívül is 

megtalálható.   

 A tartósan munkanélküli, inaktív státuszú lakosság számára a központi rész elérése és 

használata nagyon fontos, hiszen minden szolgáltatás (hivatali, egészségügyi, 

kereskedelmi, szórakozási) itt összpontosul, és az elérhető közösségi terek is itt 

találhatók. (A kis távolságok miatt bizonyos funkciók logikusan nem is duplázhatók, 

másokat viszont a projektben tervezünk elérhetővé tenni). 

 Az így fizikailag is összefüggő célterületben benne vannak a szolgáltatások eléréséhez 

szükséges új járdaszakaszok, akadálymentesítések, közösségi zöldfelületek, valamint a 

közbiztonság növelését segítő kamerák tervezett helyszínei is, melyek az „Élhetőbb  

lakókörnyezetünkért„ Mágocson TOP-4.3.1-15-BA-2016-00003 projekt keretében 

kerülnek megvalósításra. 

 

A foltszerű beavatkozások az integráció ellen hatnának és alapvetően kérdőjeleznék meg az 

egységes és kiegyenlített, befogadó településfejlesztésre való törekvést. 

 

Jövőkép: 

 

Az akcióterülettel kijelölt településrészek a felzárkóztató programok, a közösségi akciók, a 

széleskörű bevonás által a rehabilitáció segítségével integrálódhatnak a településszövetbe. 

 

A jövőkép része az erősödő közösség, amely mintáival, konkrét együttműködések 

kialakulásával, az egyéni és családi szociális problémák enyhülésével támogatja az itt élőket, 

és egy hosszabb folyamat kezdeteként segíti az egyéni, közösségi boldogulást, a társadalmi 

integrációt. 

 

A város 2010 –ben készült Integrált Városfejlesztési Stratégiájában csak az 1. számú szegregált 

terület van nevesítve, az akkori KSH lehatárolásra alapozva. Ezt a stratégiát 2010 elején fogadta 

el az önkormányzat képviselő testülete, és az abban foglaltak szerint megtervezte és pályázat 

segítségével lebonyolította a városközpont rehabilitációját, de az a fejlesztés a szegregátumot 

és a veszélyeztetett területet nem érintette. Az azóta eltelt idő, a tényleges adatok változása 

(2011-es népszámlálás és önkormányzati adatszolgáltatás), valamint a szociális szakemberek, 

a kisebbségi önkormányzat és az érintett településrészek lakóinak személyes megkérdezéséből 

gyűjtött adatok szerint is indokolttá vált a stratégia megújítása. Ez alapján a TOP-5.2.1-15-

BA1-2016-00002 „Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért Mágocson” 

pályázat keretében elkészül és elfogadásra kerül a város Integrált Településfejlesztési 

Stratégiája, összhangban a jelen Közösségi Beavatkozási Tervvel. 
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3.2. Jogosultság igazolása 

 

A KSH hivatalos adatszolgáltatása szerint a 2011. évi népszámlálási adatok alapján Mágocs 

településen 2 db szegregált terület és 1 db szegregációval veszélyeztetett terület van. 

A KSH adatkérésünk részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján elvégezte 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. 

A következőkben két áttekintő kartogram jelzi, hogy a településen belül mely területek felelnek 

meg a szegregátum és a szegregációval veszélyeztetett terület kritériumának. 

Az első áttekintő kartogramon a szegregációs mutató 35%, illetve afeletti 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)  

 

13. ábra 

Mágocs szegregátum áttekintő térkép- Szegregációs mutató 35 % feletti 

 

 
 

 

 

 

A második áttekintő kartogram a szegregációs mutató 30%-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 
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14. ábra 

Mágocs szegregátum áttekintő térkép- Szegregációs mutató 30 % feletti 

 

 

 
 

 

 

 

 

A térképek a település belterületén található szegregátumokat jelenítik meg.  

 

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, hajléktalanszálló) miatt mégsem tekinthetők valódi 

szegregátumoknak. 

A térképeken bekarikázottan szerepelnek azok a területeket, amelyeken a magánháztartásokban 

élők száma meghaladja az 50 főt. 

 

Az alábbi táblázatok jellemző adatokat mutatnak be a szegregált/ szegregációval veszélyeztetett 

területekről: 
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1. táblázat 

A szegregációs mutató 35% feletti 

 

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   

    

Mutató megnevezése 
Mágocs 

összesen 

 

1. 

szegregátum 

(Ságvári utca 

páros és 

páratlan 

oldala) ma 

Dombóvári út 

1-33. 

 

2. 

szegregátum 

(Ady u. - 

Szabadság u. - 

Ady u.) Ady u 

1-7. -

Szabadság u 

80-93. 

Lakónépesség száma 2388 70 81 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 12,7 12,9 3,7 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 60,2 65,7 28,4 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 27,1 21,4 67,9 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül 

26,5 73,9 39,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 

idősebb népesség arányában 
8,9 2,1 5,3 

Lakásállomány (db) 949 30 32 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 10,1 50,0 9,4 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül 

41,5 65,2 69,6 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya az aktív korúakon belül 

18,4 52,2 39,1 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 

népességen belül 
54,0 30,8 32,0 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 43,6 62,5 84,4 

Állandó népesség száma – a mutató a 

település egészére állítható elő, 

szegregátumokra nem 

2450     
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Alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportokban foglalkoztatottak aránya 
48,9 81,3 50,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 

lakónépességen belül 
57,1 64,3 85,2 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi 

ráta) 
14,7 36,0 33,3 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 

napos munkanélküliek aránya) 
9,9 8,0 8,3 

A komfort nélküli, félkomfortos és 

szükséglakások aránya a lakott lakásokon 

belül 

8,4 48,0 9,7 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon 

belül 
2,0 8,0 35,5 

 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás    
 

2. táblázat 

A szegregációs mutató 30% feletti 

 

Mágocs - Szegregátumok adatai II. táblázat     
A szegregációs mutató (legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők  és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya az aktív korúakon belül) értéke 

az érintett területen 30% feletti és a 

területen élő népesség száma eléri az 

50 főt 

 

   
Forrás: 2011. évi 

népszámlálás     

     

Mutató megnevezése 
Mágocs 

összesen 

1. szegregátum 

(Ságvári utca 

páros és 

páratlan 

oldala) 

ma Dombóvári 

út 1-33. 

házszám 

2. szegregátum 

(Ady u. - 

Szabadság u. - 

Ady u.) 

Ady u. 1-7. 

házszám 

Szabadság u. 

80-93. házszám 

3. szegregátum 

(Rákóczi út és a 

Széchenyi utca 

kereszteződéstől 

délre a Széchenyi 

utca nyugati 

oldala - 

belterületi határ) 

Széchenyi u. 1.-

47. házszám 

Lakónépesség száma 2388 70 81 123 
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Lakónépességen belül 0-14 

évesek aránya 
12,7 12,9 3,7 16,3 

Lakónépességen belül 15-

59 évesek aránya 
60,2 65,7 28,4 61,0 

Lakónépességen belül 60-X 

évesek aránya 
27,1 21,4 67,9 22,8 

Legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők 

aránya az aktív korúakon 

(15-59 évesek) belül 

26,5 73,9 39,1 41,3 

Felsőfokú végzettségűek a 

25 éves és idősebb 

népesség arányában 

8,9 2,1 5,3 1,1 

Lakásállomány (db) 949 30 32 40 

Alacsony komfort fokozatú 

lakások aránya 
10,1 50,0 9,4 5,0 

Rendszeres 

munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15-59 évesek) 

belül 

41,5 65,2 69,6 60,0 

Legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők 

és rendszeres 

munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív 

korúakon belül 

18,4 52,2 39,1 34,7 

Foglalkoztatottak aránya a 

15-64 éves népességen 

belül 

54,0 30,8 32,0 37,2 

Foglalkoztatott nélküli 

háztartások aránya 
43,6 62,5 84,4 44,4 

Állandó népesség száma – 

a mutató a település 

egészére állítható elő, 

szegregátumokra nem 

2450       

Alacsony presztízsű 

foglalkoztatási 

csoportokban 

foglalkoztatottak aránya 

48,9 81,3 50,0 71,9 

A gazdaságilag nem aktív 

népesség aránya a 

lakónépességen belül 

57,1 64,3 85,2 56,1 
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Munkanélküliek aránya 

(munkanélküliségi ráta) 
14,7 36,0 33,3 40,7 

Tartós munkanélküliek 

aránya (legalább 360 napos 

munkanélküliek aránya) 

9,9 8,0 8,3 31,5 

A komfort nélküli, 

félkomfortos és 

szükséglakások aránya a 

lakott lakásokon belül 

8,4 48,0 9,7 5,0 

Egyszobás lakások aránya a 

lakott lakásokon belül 
2,0 8,0 35,5 0,0 

 

 

3.3. Célok 

 

 

Átfogó cél és specifikus célok 

Átfogó cél:  

 

A program átfogó célja az akcióterület lakónépességének társadalmi integrációja, 

az érintett városrészek rehabilitációja a szegregátumok, és a szegregációval 

veszélyeztetett területek felzárkóztatásával.  

 

Specifikus célok: 

 

 A célterületen élők, kiemelten a célcsoportba tartozó egyének és családok 

életkörülményeinek javítása. 

 Az egyéni és közösségi kompetenciák erősítése. Hiányzó alapkompetenciák 

fejlesztése, általános iskolai végzettség pótlása. 

 A leszakadást eredményező folyamatok megállítása. 

 

 A közösségi programokon keresztül a teljes városi közösséggel való 

kommunikációban erősíteni a befogadást, a települési közösség erősödését. 

 

 

3.4. Megelőző felzárkóztató és település-rehabilitációs tevékenységek bemutatása 

 

A településen várossá válása óta is folyamatos az odafigyelés a leszakadókra. Település 

rehabilitációs hasonló program nem volt a városban, a jelenlegi célterületen jelentős fizikai 

fejlesztés nem történt, de több más program segítette a célcsoport felzárkózását, a társadalmi 

integrációt. 

 

 A térségi Gyerekesély program „Legyen az esély egyenlő – esélyteremtés 

a Sásdi kistérségben” projekt 2011-2013 között zajlott a térségben. Valamennyi 
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közoktatási intézményt segítette az esélyegyenlőségi fejlesztő – szolgáltató 

munkacsoport: 5 fő gyógypedagógus, 1 fő pszichológus, 1 fő logopédus és 1 fő 

gyógytestnevelő. A munka egyik helyszíne volt a mágocsi iskola. A gyerekesély 

program keretein belül emellett patrónus tanár is segítette az ide járó gyerekeket. A 

járási szintű program a TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0005 projekt keretében került 

megvalósításra költségvetési kerete ezekre a tevékenységekre városi szintre nem 

különíthető el. 

 2012-ben a TÁMOP 6.1.2. 11/1-2012 Egészségre nevelő, szemléletformáló 

életmódprogramok – lokális színterek projekt keretében Mágocs város önkormányzata 

a családsegítő szakemberek és védőnők bevonásával iskolai, óvodai egészségnapokat, 

szűrőprogramokat szervezett, egészségtervet készített. A programra rendelkezésre álló 

keretösszeg 957.500 Ft volt. 

 2014-ben az NCSSZI KAB-ME-14-B-18704 pályázat felhívására Mágocs Kulturális 

Életéért Egyesület drogprevencióra, reszocializációs folyamatra pályázott 

eredményesen „Élj tiszta fejjel” címmel. A 200.000 Ft támogatásból előadás és 

klubsorozat valósult meg. 

 

 

3.5. A településen a társadalmi integráció érdekében történő eddigi intézményi 

együttműködések bemutatása 

 

A Projekt- előkészítő Tanulmány 3. fejezete, az Igényfelmérés felvázolja azt a folyamatot, ami 

megelőzte a pályázat beadását. Ebben kifejtésre kerültek a helyi és térségi együttműködéseknek 

a projekt előkészítés időszakában történt eseményei.  

Ugyancsak itt azok a projektek is bemutatásra kerültek, melyek megelőzték a most elindított 

felzárkóztatási folyamatot.  

Fontos azonban jelezni, hogy az azóta eltelt időszakban két olyan pályázat is beadásra került, 

ami hatással van és lesz a jelen projektre is.  

Elbírálásra került a térségi Gyerekesély program, mely egy korábbi program folytatása. Így a 

járásban egy kibővült szociális háló lehet segítője az általunk megtervezett felzárkóztatási 

folyamatnak az alábbiak szerint:  

 

A „GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK” EFOP-1.4.2.-16-2016-00023 projekt nyújtotta lehetőségek 

a következőek, melyeket a mágocsi lakosok, benne a célcsoportunk is igénybe tud venni: 

  

- Krízishelyzet kezelés Rendkívüli élethelyzetek elhárítása, megoldása a Gyerekesély 

Bizottság jóváhagyásával: 

Például: szemüveg és gyógyszer kiváltás, lakhatással összefüggő krízishelyzet 

- Hiányzó szolgáltatások bővítése: 

Egészségügyi szakszolgálati szűrésekre való eljutás segítése utaztatással, személyi 

segítő szolgáltatással (látás, mozgásszervi elváltozások)  

- Gyermekek számára köznevelési intézményekben-helyben elérhetővé váló 

szolgáltatások: 
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 pszichológiai 

 iskolai szociális munkás 

 gyógy testnevelői 

 

- Prevenciós és kortárs segítő tevékenységek: 

Intézményekben és közösségi színtereken jelen lévő kortárs segítők révén cél a deviáns 

magatartásformák csökkentése, korai iskola elhagyás visszaszorítása, 

szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése. 

- Pályaorientációs programsorozat: 

 

Az általános iskolákban a 7-8. osztályos diákok számára tartandó rendhagyó 

pályaválasztási délutánok segítik a gyermeket a képességeiknek megfelelő 

döntéshozatalban. Mindezeket tanműhely és üzemlátogatások egészítik ki. 

 

Arra való tekintettel, hogy ezen szolgáltatások a Gyerekesély program keretében zajlanak, itt 

elsősorban a gyermekek felé nyitottak ezek a szolgáltatások, de célcsoportunk családjaiban sok 

a gyermek és fiatal, akik számára a TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 „Közösen élhetőbb 

lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért Mágocson”  projektben ilyen speciális szolgáltatások 

nincsenek tervezve. A családok helyzetét úgy tudjuk tehát a programok összehangolásával 

segíteni, hogy a TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 „Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, 

mindennapjainkért Mágocson” projekt keretében dolgozó szociális munkások folyamatos 

információt kapnak a Gyerekesély programból és a szolgáltatásokba be tudják kapcsolni a jelen 

pályázat szempontjából érintett gyermekeket és családjaikat.    

A másik említett pályázat az EFOP -1.5.3 -16- „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben” tárgyú pályázat melyet a mikrotérség települései adtak be. A „Lépés-Váltás az 

Észak- Hegyháti Mikrotérségben” címmel beadott pályázat keretében megtervezésre került egy 

a hátrányos helyzetűek körében elvégzendő kompetenciamérés. Amennyiben ez a pályázat is 

támogatásban részesül, a fenti tevékenység gazdagíthatja a TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 

„Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért Mágocson” projektet is. 

 

 

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

infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása 

 

Demográfiai helyzet:  

 

Mágocs lakónépességének száma 2316 fő. 1990-ben a lakónépesség száma 2723 fő, 2001-ben 

2696 fő, 2011-ben 2388. (KSH 2011.) 

 

 

 

 

 

 



 37 

15. ábra 

Lakónépesség (fő) 

 
 (Forrás: TEIR, letöltés ideje: 2017. október) 

 

Mágocson 2011-ben 2388 fő élt, mely 2015–re 2316-ra csökkent. Lélekszámát tekintve 

Baranya megye legkisebb városa, és a legfiatalabb városi rangot kapott település a megyében.  

 

A vándorlási egyenleg meredek zuhanása után a helyzet mára konszolidálódott. 

 

16. ábra 

Vándorlási egyenleg 
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A településen két szegregátum és egy szegregációval veszélyeztetett terület található, 

melyekben összesen 274 fő él.  A korcsoportonkénti megoszlás a következő: 

Az első szegregátum (Ságvári utca/ma Dombóvári út páros és páratlan oldala- 1-33 házszám) 

lakónépességének száma 70 fő, melyből a 0-14 évesek aránya 12,9 %, a 15-59 évesek aránya 

65,7%, a 60 év felettiek aránya pedig 21,4 %. 

 A második szegregátum (Ady u. - Szabadság u. - Ady u. Ady u. 80- 93 házszám, Szabadság u. 

1-7 házszám ) lakónépessége: 81 fő, melyből a 0-14 évesek aránya 3,7 %, a 15-59 évesek aránya 

28,4%, a 60 év felettiek aránya pedig 67,9%. 

A szegregációval veszélyeztetett terület (Rákóczi út és a Széchenyi utca kereszteződéstől délre 

a Széchenyi utca nyugati oldala - belterületi határ- Széchenyi u. 1-47 házszám) lakónépessége: 

123 fő, melyből a 0-14 évesek aránya 16,3 %, a 15-59 évesek aránya 61%, a 60 év felettiek 

aránya pedig 22,8%. 

 Mágocsra is érvényes az általános tendencia, hogy az idősek száma folyamatosan növekszik, 

a fiatalabbak száma pedig egyre csökken. (KSH, 2011) 

 

Gazdasági helyzet:  

 

A gazdasági szerkezetben az országos viszonyokhoz képest is nagyságrendileg magasabb az 

agrárjellegű vállalkozások aránya. Jellemzően a gabonatermelés és a mikrotérségen belüli 

vállalkozásoknak köszönhetően a baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha tenyésztés a jellemző. 

Speciális tény az is, ami a vidéki Magyarországon, néhány nagyvárostól eltekintve ritka, hogy 

a fémfeldolgozással, megmunkálással foglalkozó vállalkozások szerepe átlagon felüli. Mágocs 

ilyen profilú vállalkozásai ugyanakkor jelentős szakmunkás hiánnyal küzdenek, és ha erre a 

problémára nem találunk gyors megoldásokat, akkor még ez a kiemelt ágazat is komoly 

leépülést szenvedhet el. 

Az itt élők foglalkoztatási lehetőségeit, az itt működő vállalkozások megerősödésének, 

fejlődésének esélyeit jelentős mértékben rontja az a tény, hogy a környező centrumok (Pécs, 

Dombóvár, Kaposvár, Szekszárd, Bonyhád, Komló) gazdaságának regenerálódása sem ment 

végbe olyan mértékben, hogy dinamizálni tudná a környező, stagnáló vagy éppen romló 

helyzetű aprófalvas térségeket. 

Mágocson az egykori Mezőgép telep területén északnyugatra az ipari termelés, a TSZ major 

egykori területén, a településtől délkeletre az agráripari terület felhasználás a jellemző. A volt 

TSZ major területéhez kötődően állattartást, takarmánygyártást, mezőgazdasági gépjavítást 

végeznek. Az agráriumban a nagyüzemi gabonatermelés mellett a szarvasmarha, baromfi és 

nyúltenyésztésnek vannak meghatározó szereplői (K-Agro Kft, Y Pulyka Kft., ANAS 

Mezőgazdasági Szövetkezet és mellettük több kisvállalkozás). A 11 tóból álló tórendszer 

megfelelő hátteret ad a haltenyésztésre, amivel szintén több kisvállalkozás foglalkozik.  Az 

ipari területen található vállalkozások részben külföldi tulajdonúak, fő profilként a gépgyártás 

és javítás, tartálygyártás, a klímaberendezések gyártása, fémmegmunkálás a jellemző (Magnet 

Kft., Cabero Kft., Edelstahlservice Kft, Mágfék Kft., Mágocsi Ferro Kft.).  

A fenti, jelenleg is működő ágazatok egyik legnagyobb problémája a képzett munkaerő hiánya.  

 

(Forrás: Észak Hegyháti Mikrotérségi Unió Fejlesztési Stratégiája 2015-2020. helyzetelemzés) 
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Az önkormányzatok adatszolgáltatása szerint jelenleg: Mágocson a működő vállalkozások 

száma 140. 

 

Társadalmi helyzet: a társadalmi státusz meghatározása a lakosság szociális összetétele alapján 

történik. 

 

Képzettség: 

 

“Magas munkanélküliség és inaktivitás jellemzi a terület lakóit, ami szinte minden esetben 

alacsony képzettséggel párosul. A fő problémát az jelenti, hogy az itt élők többségének 

cselekvési stratégiái passzívak, életkörülményeik konzerválódtak. Ennek egyik oka, hogy mára 

már beletörődtek élethelyzetükbe. A másik ok a halmozott generációs munkanélküliségben 

keresendő. Megtalálható jelenség a területen a feketemunka, ami főleg mezőgazdasági munkák 

elvégzését jelenti.” (Forrás: Mágocs Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2016. 31. oldal) 

Az első szegregátumban az aktív korúak (15-59 évesek) 73,9 %-a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezik, a második szegregátumban ez az arány 39,1%, a harmadik számú 

szegregációval veszélyeztetett területen pedig 41,3%. A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 

idősebb népesség arányában mindhárom területen nagyon alacsony, az elsőben 2,1%; a 

másodikban 5,3%; a harmadikban pedig mindössze 1,1%. Az egész városra nézve ezek az 

arányok sokkal jobbak, az általános iskola nyolcadik évfolyamát elvégző népesség száma 773 

fő, 485 személy rendelkezik érettségivel, a középfokú iskolai végzettséggel, érettségi nélküli, 

szakmai oklevéllel rendelkezők száma 505 fő, az egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel 

rendelkező személyek száma pedig 171 fő a KSH 2011. évi adatai szerint. Az adatokból látszik, 

hogy a szegregált és szegregációval veszélyeztetett területeken koncentráltan jelennek meg az 

alacsony társadalmi státuszú lakosok. 

 

Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet:  

 

A területen élők foglalkoztatási helyzete kedvezőtlennek mondható. A város foglalkoztatottsági 

problémáit az országoshoz hasonlóan a fiatalok és az idősebb korosztályok munkanélkülisége, 

a több generációs munkanélküliség, az aluliskolázottság, a rossz egészségügyi és szociális 

körülményekből fakadó hátrányok és az adatokkal csak áttételesen alátámasztható 

motiválatlanság jellemzi. 

A 25 év alatti fiatalok munkanélkülisége nagyobb problémát jelent, mint az idősebb 

korosztályoké. 

A munkanélküliek döntő többsége legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, de 

egy részük még azzal sem. 

„Munkalehetőségeket nagy részben az önkormányzat vagy a közmunka jelent, csak néhány fő 

találhat helyben a korosztályának, érdeklődésének, végzettségének megfelelő munkát. A kínált 

munkahelyek nem kedveznek a magasabb és speciális végzettségűek számára. A 

mezőgazdasági vállalkozások valamint az ipari területen nagyobb számban megjelenő 

fémmegmunkálással, gépgyártással és javítással, tartálygyártással foglalkozó cégek 

ugyanakkor nagyon nehezen találnak képzett és motivált munkaerőt. “  

(Forrás: Észak Hegyháti Mikrotérségi Unió Fejlesztési Stratégiája 2015-2020.) 
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Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint: 

 

17. ábra 

Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő) 

 

 
 

Forrás: TEIR/HEP 

 

2013-as adatokat vizsgálva szembe tűnő változás, hogy a 8 általánosnál magasabb 

végzettségűek tekintetében jóval alacsonyabb a munkanélküliek száma, mint a 8 általánost vagy 

8 általánosnál kevesebb osztályt végzettek száma.  

 

(Forrás: Mágocs Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2016) 

 

A három szegregátumban a munkanélküliség még kiemelkedőbb. Az első szegregált területen 

a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 

belül nagyon magas, (65,2%). A területen élő aktív korúak több mint fele legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel rendelkezik és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezik.  

A második szegregált területen a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon (15-59 évesek) belül, 69,6%, és a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

belül pedig 39,1%.  

A szegregációval veszélyeztetett területen az aktív korú lakosság 60%-a nem rendelkezik 

rendszeres munkajövedelemmel, azok aránya pedig, akiknek nincs általános iskolánál 

magasabb végzettségük és rendszeres munkajövedelemmel sem rendelkeznek 34,7%. 

A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül mindhárom területen kevesebb, mint 

40%, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya viszont nagyon magas, az első területen 

62,5%, a második területen 84,4%, a harmadik, szegregációval veszélyeztetett terülten pedig 

44,4%. Mágocs egész területére nézve ez az arány 43,6%.  
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Mindhárom területen nagyon sokan alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak, és a gazdaságilag nem aktív népesség aránya is nagyon magas mindegyik 

helyen. Ezek az adatok a város egészét tekintve is magasak. 

A munkanélküliségi ráta az első számú szegregátumban 36 %, a tartós munkanélküliek aránya 

(legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 8%. A másodikban ezek az arányok hasonlóak, a 

harmadik számú, szegregációval veszélyeztetett területen viszont még magasabbak: a 

munkanélküliségi ráta 40,7%, a tartós munkanélküliek aránya 31,5%.  

Az egész lakosságra nézve a munkanélküliek száma 151 fő (a 2011-es népszámlálási adatok 

szerint). A két szegregátumban és a szegregációval veszélyeztetett területen összesen 102 fő a 

munkanélküli, tehát a városban élő munkanélküliek 68%-a a szegregátumokban lakik. 

 „A roma munkanélkülieket a település önkormányzata különböző pályázható közmunka 

programokban tudja alkalmazni, ahol nyáron közterületek rendbetartásában, belvíz elvezetési 

munkálatokon és a mezőgazdasági utak karbantartásán dolgoznak.”  

(Forrás: Mágocs Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2016, 35. oldal) 

 

Jövedelmi helyzet:  

 

A jövedelmi helyzetet jól jellemzik a különböző segélyek, támogatások, szociális 

szolgáltatások adatai, melyeket a 2015-ös önkormányzati hivatali és intézményi források 

felhasználásával elemzünk. Az adatok az elmúlt másfél évre vonatkozóan nem változtak 

érdemben, a település jövedelmi viszonyait részletesen reprezentálják: 

 

 

Segélyek, támogatások: 

 

Rendszeres települési támogatásban Mágocson összesen 115 család részesül. Ebből 15 család 

az első számú, 2 család a 2. számú, 4 család pedig a 3. számú területen lakik. Ez 18%- a a 

városban élő összes rendszeres települési támogatásban részesültnek. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény összesen 94 családnak jár, ez 147 gyermeket foglal 

magába. Az első szegregátumból ez 13 családot, ebből 24 gyereket foglal magába, a második 

szegregátumból csak 2 családot és 3 gyereket, a 3. szegregátumból pedig 6 családot és 9 

gyereket érint. A három szegregátumban összesen 21 családra és 36 gyerekre terjed ki. 

A 2015. februári önkormányzati adatok szerint Mágocson 142 fő kapott lakásfenntartási 

támogatást, ami az első szegregátumból 15, a másodikban 2, a szegregációval veszélyeztetett 

területen 5 főt érint. 

A településen élő azon aktív korú lakosok száma, akiknek jövedelme kizárólag központi, vagy 

helyi önkormányzati támogatásból származik, az alábbiak szerint alakul: 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás a városban 85 személyt érint. Ebből 17 fő az első 

számú területen él, 1 a második számú területen, 5 pedig a 3. számú területen. 

 Rendszeres szociális segélyt a városban összesen 13 ember kap. Az első és a második 

szegregátumból 2-2 fő jogosult a segélyre. 

 A városban 40 gyermek hátrányos helyzetűnek, 78 gyermek pedig halmozottan hátrányos 

helyzetűnek tekinthető. Ebből az első számú területen 24, a 2. területen 3 gyerek halmozottan 
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hátrányos helyzetű, a 3. számú területen pedig 3 gyermek hátrányos helyzetű, 6 gyerek 

halmozottan hátrányos helyzetű. (Önkormányzati adatszolgáltatás.) 

 

Szociális támogatások: 

 

2016.01.01 óta a hatósági intézkedéssel (védelembe vétel, szakellátás, utógondozás, 

szakellátásból kikerül) érintett családok a sásdi Család- és Gyermekjóléti Központhoz 

tartoznak.  

Védelembe vétel esetén az esetgazda a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere, 

akinek feladata, hogy a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében az általa 

összeállított egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltak szerint szolgáltatásokat szervezzen a 

család köré. Jelen helyzetben a család- és gyermekjóléti szolgáltatás is egy ilyen szolgáltatásnak 

minősül. Amennyiben a családot kötelezik a szolgálattal való együttműködésre, a szolgálat 

alapellátást biztosít a család részére. (Ezért jelenik meg a +x szám az alapellátás soron, a 

védelembe vételnél pedig a (x). ) 

 

 

3. táblázat 

Szociális ellátások Mágocson- 2016- 17 

 
  

Adatok 

2016  

Ellátási terület Ebből Mágocs Szegregátumban Itt tartózkodik, 

szegregátumban él 

Alapellátás 51 (+5=56) 24 (+2=26) 4 3 

Védelembe 

vétel 

(5) (2) (1) (0) 

Szakellátás Nem releváns. 

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központhoz tartozik.  

(7370 Sásd, Arad u. 1, 06-72/955-755)   
Utógondozás, 

szakellátásból 

kikerült 

Eseti 172 132 50 36 

 

 

Adatok 

2017  

Ellátási terület Ebből Mágocs Szegregátumban Itt tartózkodik, 

szegregátumban él 

Alapellátás 60 (+6=66)  29 (+1=30) 11 11 

Védelembe 

vétel 

(6) (1) (1) (1) 

Szakellátás Nem releváns. 

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központhoz tartozik.  

(7370 Sásd, Arad u. 1, 06-72/955-755)   
Utógondozás, 

szakellátásból 

kikerült 

Eseti 152 116 42 38 
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Közbiztonság helyzete  

 

Mágocs városa a Komlói Rendőrkapitánysághoz, illetve a Sásdi Rendőrőrshöz tartozik. 3 

körzeti megbízott rendőr teljesít szolgálatot a Mágocsi mikro-térség 5 településén.  

A Komlói Rendőrkapitányság adatszolgáltatása szerint Mágocs település bűnügyi statisztikai 

adatai a 2013-2015 évek vonatkozásában: 

 

 

4. táblázat  

Ismertté vált bűncselekmények száma 

 

2012 évi C. törvény a Büntető 

Törvénykönyvről 

2015 2014 2013 

13. Könnyű testi sértés 2 0 2 

15. Súlyos testi sértés 3 0 2 

20. Az emberi méltóság elleni 

bűncselekmények 

1 0 
 

22. A szabadság elleni bűncselekmények 2 1 0 

23. zaklatás 1 1 0 

Személy elleni bűncselekmények 9 2 4 

29. Közúti baleset okozása (halált nem 

okozó) 

1 3 
0 

34. Közúti jármű ittas vezetése 1 2 4 

A közlekedési bűncselekmények 2 5 4 

35. A házasság, a család és az ifjúság elleni 

bűncselekmények 

 2 
1 

36. Kiskorú veszélyeztetése 1 0 0 

37. Egyéb nemi erkölcs elleni 

bűncselekmények 

0 1 
2 

38. Erőszakos közösülés 0 1 1 

A házasság, család, ifjúság és a nemi 

erkölcs elleni bcs-k. 

1 4 
4 

51. Az igazságszolgáltatás elleni 

bűncselekmények 

0 1 
0 

Államigazgatás, igazságfszolgáltatás és a 

közélet tisztasága elleni 

bűncselekmények 

0 1 

0 

55. Egyéb közbiztonság elleni 

bűncselekmények 

0 1 
0 

61. Garázdaság 2 1 4 

63. Önbíráskodás 2 0 1 

66. Egyéb közbizalom elleni 

bűncselekmények 

0 1 
1 
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69. Viszaélés kábítószerrel (termesztés, 

tartás, előállítás) 

1 0 
0 

76. Számítástechnikai rendszer és adatok 

elleni bűncselekmények 

1 0 
0 

A gazdasági bűncselekmények 1 0 0 

A közrend elleni bűncselekmények 5 3 6 

96. Fa lopás  1  

102. Egyéb lopás 11 9 8 

103. Lopás lakóépületből 1 5 5 

110. Egyéb lopás betöréses módszerrel 1 1 1 

113. Csalás nagyobb értékre  0 1 

114. Csalás kisebb értékre minősítő 

körülménnyel (B) 

2 2 
3 

120. egyéb rablás 0 1 0 

125. Orgazdaság 2   

127. sikkasztás 1 1 0 

131. Jármű önkényes elvétele 0 3 0 

Vagyon elleni bűncselekmények 18 23 18 

Mindösszesen 36 38 36 

 

Elkövetői oldal: 

 

 2015 2014 2013 

Felnőtt elkövetők száma: 37 39 36 

Fiatalkorú bűnelkövetők száma: 1 3 2 

Gyermekkorú elkövetők száma: 1 0 0 

 

 

Ahogy az adatokból is kitűnik, Mágocs településen a 2015-ös évben összesen 36 ismertté vált 

bűneset történt. A bűncselekmények tendenciája az elmúlt 3 évben nagyjából stagnál.  Az 

ismertté vált bűnesetek közül a vagyon elleni bűncselekmények jelennek meg a legnagyobb 

számban. A 36 ismertté vált bűneset 50 %-a, összesen 18, vagyon elleni bűncselekmény volt, 

ezen belül is a lopások száma kiemelkedő. A statisztikai adatok szerint szintén jellemző bűneset 

típus a személy elleni bűncselekmény.  Az elkövetői oldalt tekintve látható, hogy az esetek 

99%-ában felnőtt korú volt az elkövető. A rendőrségi adatszolgáltatás a város egészére 

vonatkozik, azonban elmondható, hogy a 2 db szegregált és az egy szegregációval 

veszélyeztetett területen a mélyinterjúk tapasztalatai alapján a helyi lakosok szerint nagyon 

gyakoriak a vagyon elleni bűncselekmények, lopások.  A lakók biztonságérzetét és a bűnesetek 

megelőzését, illetve esetleges felderítését is elősegítené a térfigyelő kamerarendszer kiépítése. 

A mélyinterjúkból, illetve a Szociális Gondozási Központ és a Családsegítő kollégáinak 

tapasztalatai alapján az is kitűnik, hogy bár ezek nem hivatalos adatok, de a lakosságnak 

tudomása van a főként a fiatal korosztályt érintő drogproblémáról, illetve a főként alacsony 

státuszú réteget érintő prostitúcióról. Mindezen problémák megelőzése és felszámolása 
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érdekében „Drogpevenció, áldozattá válás, SZEM mozgalom” előadássorozatot tervezünk 

megvalósítani a projekt keretében. 

 

Lakáshelyzet:  

 

Mágocs városban magas a saját tulajdonú lakások aránya, viszonylag kis mértékben van jelen 

a bérlés. 

 

18. ábra 

Összes lakásállomány (db) 

 

 
Forrás: TEIR/HEP 

 

A lakáshelyzetet tekintve lemaradás tapasztalható ezen a területen a város egészéhez képest.  

A 2011-es népszámlálási adatok szerint Mágocson összesen 949 lakás van, ebből 102 lakás 

helyezkedik el a szegregált, vagy a szegregációval veszélyeztetett területeken. „Az 

Önkormányzat összesen 18 önkormányzati bérlakással rendelkezik. Bérlakások családi házas 

övezetben találhatók.” (Forrás: Mágocs Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2016, 31. 

oldal)  

A városban az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 10,1%. Az első számú szegregált 

területen 30 lakásból 15, a második számúban 32 lakásból 3, a harmadik számú, szegregációval 

veszélyeztetett területen pedig 40 lakásból 2 alacsony komfort fokozatú.  

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

szegregátumban kirívóan magas (48%). Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 

pedig a második szegregátumban tűnik ki (35,5%). Az általunk készített kérdőívekből is 

hasonló adatok látszanak, az első számú szegregátum a legelmaradottabb ebből a szempontból, 

ugyanis több helyen nincs fürdőszoba, wc, néhány házba még a vizet sem vezették be. A legtöbb 

lakásban fával tüzelnek, központi fűtés csak egy-két házban van. A legtöbb lakás viszont a 

lakók saját tulajdonát képezi, csak néhányan laknak albérletben ezeken a területeken is. 
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Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények jelenléte:  

 

Az akcióterület tartalmazza a város hivatalos KSH adatsor szerinti mindhárom szegregált 

területét. A település kisváros, a közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó 

közintézmények teljes köre megtalálható itt. Közös Önkormányzati Hivatal, benne a Járási 

Hivatal kihelyezett szolgáltatásaival (szociális, munkaügyi), térségi feladatokat is ellátó 

falugazdászok. A mikrotérségi vonzáskörű bölcsőde- óvodai csoporttal is rendelkező Bokréta 

Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde és a Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola a városban működik, így az alapfokú oktatás helyben elérhető.  

Az egészségügyi alapellátás is helyben elérhető, felnőtt és gyermek háziorvosi és védőnői 

ellátás biztosított. Van helyben fogorvosi- és üzemorvosi ellátás, labor, fizikoterápia, 

gyógyszertár. A Mágocsi Szociális Gondozási Központ keretében biztosítva vannak a szociális 

alapellátások (gyermekjólét, családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés).  

A közösségi életet szolgálja a Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény, 

melynek keretében még Helytörténeti Gyűjtemény, Rendezvényház és Tekepálya is működik. 

A település lélekszámához viszonyítva tehát helyben az alapszolgáltatások teljes spektruma 

megtalálható, ezek mindegyike a település központjában helyezkedik el. Ugyanakkor nem 

lenne indokolható sem a lélekszám, sem a távolságok miatt ezen intézmények, szolgáltatások 

bővítése. Az Észak- Nyugat- Dél- Keleti tengely, melyre a szegregált területek felfűződnek, 3,3 

km hosszú, egyik irányban 1,8 km, másik irányban 1,5 km a távolság a városközponttól. Ami 

gondot jelent, az, hogy az 1.sz szegregátumban és a 3.sz szegregációval veszélyeztetett területen 

sem található sem játszótér, sem nyitott közösségi találkozó hely.  

  

Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró (akcióterületen kívüli) meglévő 

közlekedési hálózat helyzete:  

 

Az előző részben bemutattuk, hogy a városon belüli távolságok nem túl nagyok. A 

közlekedéssel kapcsolatos problémák emiatt nem annyira a helyi közösségi közlekedés 

területén merülnek fel, hanem a térségi szolgáltatások elérésénél. Mágocs három megye határán 

helyezkedik el, így bizonyos magasabb szintű intézmények, speciális szolgáltatások vagy a 

járási székhelyen (Sásd), vagy a legközelebbi járásközpontban (a Tolna megyei Dombóvár) 

érhetők el (kórház, okmányiroda, középfokú oktatási intézmények). Az itteni közösségi 

közlekedésben (járatirányok, járatsűrűség, hétvégi járatok) sok probléma van jelen, melyeket 

az interjúk során is megerősítettek az érintettek. Ezek egy része az iskolába jutást, más részük 

a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a harmadik a munkába járást akadályozza.  

Kérések, melyeket a város nevében már több alkalommal jeleztünk is az illetékes hatóságoknak: 

 

 A hétvége folyamán legalább 1-1 járat segítse a munkába jutást és a kulturális 

programokhoz való hozzáférést, Dombóvár irányába. 

 Az iskolába járás segítése jobban összehangolt járatokkal Dombóvár felé. 

 A Baja-Hévízi járat és a Szeged –Zalaegerszeg járatok nem érintik Mágocsot (korábban 

évtizedekig lehetett számítani ezekre a járatokra), ezáltal Mágocs és térségének 

lakossága délelőtt 4 órán keresztül semmilyen irányba nem tud autóbusszal eljutni 

(okmányiroda, rendelőintézet, kórház). 
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Bár ezek megoldása nem ennek a pályázatnak a feladata, de mivel a hátrányos helyzetűek nagy 

része nem rendelkezik saját gépkocsival, így a mobilitásukat erősen akadályozza, így 

foglalkozni kell a kérdéssel. Két területen vannak viszont olyan kezdeményezések, melyeket 

érdemes kidolgozni, közösen továbbfejleszteni. Az egyes számú szegregátumból nem a 

távolság, hanem a közlekedési viszonyok (szegregátumon belüli közlekedési utak rossz 

állapota, közúton való átjutás) miatt az ott élők javasolták, hogy az óvodába, iskolába eljutás 

biztonsága miatt meg kellene fontolni az önkormányzat tulajdonában álló kisbusz beállítását.                                                                                         

A mikrotérségi együttműködés keretében a térségi stratégia egyik iránya a mobilitás elősegítése 

(elsősorban a munkához jutás segítése érdekében). Itt telekocsik szervezésétől a csoportos 

munkába járás cégek által való támogatásáig többféle javaslat megfogalmazódott, melyeket 

érdemes a felzárkóztatás egyik elemeként is megfontolni. A kiindulási pont mindenképpen az, 

hogy a nehéz hátrányos helyzetű csoport tagjai számára ilyen megoldások is ismertek és 

elérhetők legyenek. 

 

Civil szervezetek jelenléte, munkája 

 

„A településen együttműködik az Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Római Katolikus Egyház és a civil szervezetek, a sport és 

nyugdíjas egyesület. A civil szervezetek függetlenségét elismeri és tiszteletben tartja az 

Önkormányzat. Partneri viszony alakult ki velük. Évente 2 alkalommal jön össze a Civil 

Kerekasztal, melynek működését Önkormányzatunk segíti és támogatja. Ezeken a találkozókon 

a civil szervezetek megismerhetik az aktuális önkormányzati eseményeket.”- deklarálja a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program. (Forrás: Mágocs Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2016, 

97. oldal) 

A színes civil paletta több szervezete küldetésében, programjaiban is támogatja a rászorulókat. 

Ezek a következők: 

  

 Mágocs Jövőjéért Közalapítvány: Az Alapítvány szociális és kulturális feladatokat lát 

el, elsősorban Mágocs területén pl. Roma nap, iskolai egészségprogramok.  

 Mágocsi Polgárőr Egyesület: a felzárkóztatáshoz kapcsolódó programok: Látni és 

látszani – gyermekeink biztonságos közlekedésért, Iskolai egészségnap, Külterületi és 

éjszakai őrjárat.  

 Nyugdíjasok Egyesülete Mágocs: Céljai között kiemeli a településen élő nyugdíjas 

közösség szervezését, közösségi életük fejlesztésének előmozdítását, kulturális, 

egészségügyi, szociális igényeik kielégítésének támogatását, ezeken a területeken 

felmerülő problémák megoldásának elősegítését. Közreműködést vállal az 

egyedülállókkal, illetőleg hátrányos helyzetű csoportok tagjaival kapcsolatos karitatív 

tevékenységben.   

 Unokáink és Gyermekeink Egészségéért Közalapítvány: A közalapítvány célja a helyi 

önkormányzat ellátási feladatkörébe tartozó gyermek egészségügyi ellátás 

diagnosztikai és terápiás eszközeinek bővítése, az ellátás színvonalának javítása – 

különös tekintettel a megelőzés és gondozás területén –, továbbá a kifejezetten 

gyermekbarát, félelemmentes, kulturált váróterem kialakítása és folyamatos 



 48 

karbantartása.   Tevékenységi körén belül helyben biztosítja a gyermekek szakorvosi 

vizsgálatát, úgy, hogy a szakorvosok meghatározott időpontban járnak ki a helyi 

gyermekorvosi rendelőbe. Ilyenek például a pulmonológiai, kardiológiai vagy 

ortopédiai vizsgálatok. Ezen felül eszközök vásárlását (pl. légzésfigyelő monitor, 

csecsemőmérleg, tympanométer stb.), illetve oltóanyag biztosítását (pl. Meningococcus 

Meningitis) is kezdeményezi, illetve támogatja az alapítvány.  

 Mágocs Városi Sport Kör: Az öt szakosztállyal működő sportkörben a foci területén 

kiemelten foglalkoznak a hátrányos helyzetű gyerekekkel, akik számára ez a sportág 

egyszerre növeli az együttműködő készséget, növeli az állóképességet és a kitartást.   

 Caritas Mágocs: A mágocsi plébánia Karitász csoportja 2014. decemberében indult, 

amikor ingyenesen kaptak egy üzlethelyiséget a Szentháromság téren. Minden hétfőn 

egész napos nyitva tartás mellett fogadják az adományokat: használt ruhákat, cipőket, 

játékokat, háztartási felszereléseket. A betérők jelképes adományért válogathatnak a 

behozott holmik között. A befolyt adományokból minden pénteken kenyeret vásárolnak 

31 családnak, amit az iskolában osztanak ki. A kenyerek árának felét a mágocsi pékség 

adományozza a csoportnak. Karácsonykor és húsvétkor 24 rászoruló családnak tudtak 

tartós élelmiszert vinni a templomi gyűjtésekből és a befolyt adományokból. 15 

önkéntes segít minden hétfőn, 1-2 órát segítve a Karitász irodában. Így próbálnak 

valamelyest enyhíteni a nehéz sorsú családok és gyermekek életén. 

  

Társadalmi integráció:  

 

Az eddigi intézményi együttműködések generálása főleg a Szociális Gondozási Központhoz 

kötődik. Az intézmény beszámolója a következőket tartalmazza erről: 

A mágocsi általános iskola által foglalkoztatott iskolapszichológus és a gyermekjóléti szolgálat 

családgondozója együttműködése révén 2015-től megvalósításra került a hetedik osztályos 

tanulók részére egy pályaorientációs foglalkozássorozat, melynek célja, hogy a 

pályaválasztásban segítsük és támogassuk a diákokat. 

A Katolikus Karitásszal együttműködve élelmiszercsomagot juttattunk el néhány rászoruló 

családnak.  

A megélhetési nehézségek eseti csökkentése, és az életkörülmények javítása céljából a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015-ben indított akciójának keretében több család 

kapott bútorokat és szükség esetén élelmiszert. A kiszállításban több alkalommal a mágocsi 

Önkormányzat segített. 

Az Alsómocsoládi Teleház különböző eszközökkel támogatta a nyári kézműves foglalkozások 

lebonyolítását. 

A Gyermekjóléti Szolgálat a nyár folyamán 6 alkalommal vett részt a gyermekek nyári 

foglalkoztatásában együttműködve a mágocsi általános iskolával és kulturális intézménnyel.  

Mindezek megalapozzák települési szinten a befogadó szemlélet érvényesülését. 
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3.7. A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-

fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Mágocs városában a legelmélyültebb szegregáció az 1. számú szegregátumban tapasztalható 

mind infrastrukturális, mind társadalmi szempontból. A területen az alacsony komfortfokozatú 

lakások dominálnak, egyes helyeken kizárólag a legrosszabb minőségű lakáskörülmények 

között élnek az emberek, a másik szegregátummal és a szegregációval veszélyeztetett területtel 

való összevetésben is a legkedvezőtlenebb helyzetben van. Mindhárom területre a 

foglalkoztatott nélküli háztartások és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív 

korúak kiugróan magas aránya jellemző, melynek hátterében a rendkívül alacsony iskolázottság 

áll, amit a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők magas aránya mutat.  

Mindezeken felül az első számú szegregátumra különösen jellemző, hogy a város szövetéből 

történő térbeli elkülönülés a többi területi egységgel összevetésben ezen a területeken a 

legerőteljesebb.  

A fenti probléma kezelésére jelen projektünk (TOP-5.2.1.-15-BA1-2016-00002 „Közösen 

élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért” Mágocson) keretében folyamatos szociális 

és közösségi munka zajlik, emellett Ezermester klub, Hétköznapi Praktikák klub, Gyermek – 

és ifjúsági klub, Népmese az életünkről klub, Digitális Írástudás klub, Élménypedagógiai 

tréning, Egészségügyi szűrővizsgálatok, Egészségnap, Antidiszkriminációs program, 

Drogprevenció, Ez csak természetes klub, Munkaerőpiaci- tréning és tanácsadás 

programelemek valósulnak meg. 

Az „Élhetőbb lakókörnyezetünkért Mágocson TOP-4.3.1-15-BA-2016-00003 azonosítószámú, 

TOP-4.3.1-15 jelű projekt keretében pedig lehetőség van a két szegregátumban illetve a 

szegregációval veszélyeztetett területen élő felkészített családok kiköltözésére a település 

integrált lakókörnyezetébe. Szociális bérlakás építése/kialakítása/felújítása által, a 

szegregátumban, illetve a szegregációval veszélyeztetett területen a lakhatásra nem alkalmas 

lakóépületek megszüntetésével, bontásával, funkcióváltásával összekapcsolva, amelynek célja 

az akcióterület népességszámának csökkentése és ezáltal az integráció erősítése.  

A költöztetésnél figyelembe vesszük, hogy az akcióterületről kiköltöző családokat nem lehet 

koncentráltan, egy újabb telepszerű képződményt létrehozva a település egy integrált részén 

összeköltöztetni, másrészt az eredetileg integrált lakókörnyezetben élő alacsony státuszú 

népesség koncentrálódását is el kell kerülni. Mindezen szempontokat előtérbe helyezve 

kerültek kiválasztásra a leendő szociális bérlakások. A projekt során 2 db lakóingatlan (514 és 

309 hrsz.) megvásárlása és felújítása, valamint egy önkormányzati telken (287 hrsz.) építés 

történik, mely során komfortos házak jönnek létre.  

A szegregált és szegregációval veszélyeztetett területeken koncentráltan nyilvánulnak meg a 

gazdasági- fizikai problémák, mellyel az ott élők nap, mint nap szembesülnek. A pályázat 

céljaival összhangban integrált lakókörnyezetbe való költöztetésük indokolt, mely során az 

akcióterület népességszáma is csökken.  

Mint ahogy a helyzetelemző részben látható, Mágocs város egészére jellemző az elöregedés, az 

elvándorlás, a több generációs munkanélküliség, az aluliskolázottság, és a rossz egészségügyi 

és szociális körülményekből fakadó hátrányok. A beavatkozási helyszínek társadalmi és 

infrastrukturális mutatói azonban sokkal jobbak, mint a leszakadó területek esetében. A 

munkaerőpiacról történő kirekesztődés sokkal kisebb mértékben sújtja ezen területeket, mint a 



 50 

fenti szegregátumokat és szegregációval veszélyeztetett területet. Az infrastruktúra tekintetében 

a beavatkozási helyszín sokkal jobb helyzetben van a szegregált területeknél, az első számú 

szegregátumnál például nem megoldott a vízelvezetés, valamint a közvilágítás szintje sem 

megfelelő, emellett a telep városhoz és az úthoz közel eső részén található a korábban teljesen 

elhanyagolt, jelenleg törmelékkel folyamatosan töltődő terület, melynek a szerves hulladék 

bomlása és az ott megjelenő rágcsálók miatt közegészségügyi kockázata is van.  

A családok a költözés eredményeképp élvezhetik a környezeti állapot különbségét, az 

infrastruktúra kiépítettségének előnyeit, a városközponthoz, ezáltal a közszolgáltatásokhoz való 

könnyebb hozzáférést. Mindemellett lakáskörülményeik jelentősen javulnak. Összegezve, a 

beavatkozási helyszínekre ugyanazok a jellemzők mondhatók el, mint a város egészére, hiszen 

a szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területeken kívül nincs nagy különbség az 

egyes területek között. Itt is élnek ugyan hátrányos helyzetű családok, de nem olyan 

koncentráltan, mint a szegregátumokban.  

 

 

 

4. AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA 

 

 

4.1. Az akcióterület beavatkozásai 

Az akcióterületi beavatkozásokat a konzorciumban résztvevő partnerek vállalt 

tevékenységeihez kapcsolódva mutatjuk be. A konzorcium tagjai: Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület, Alapítvány Alsómocsoládért, Baranya Megyei Önkormányzati 

Hivatal, Mágocs Város Önkormányzata (mint főpályázó). A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület tevékenységei a - 4.3 Tervezett szociális munka - pontnál kerülnek bemutatásra. 

A tevékenységek helyszínei között több esetben előfordul az úgynevezett „Jelenlét Ház”, ami 

1. sz. szegregátumon belül, az Ady u. 40. szám alatt található. A Jelenlét Ház elsődleges 

funkciója, hogy a megszokott lakókörnyezeten belül legyen egy olyan közösségi találkozási 

hely, ahol a szakemberekkel (szociális munkás, közösségi munkás, szakértők), és egymással 

találkozhatnak a célcsoportbeliek. Egy olyan hely, amit önmaguk alakítanak a maguk számára 

barátságossá, olyan hellyé, ahová akár személyes konzultációra, akár klubfoglalkozásokra 

szívesen jönnek. A konkrét ingatlanon belül a ház egyik szobájában kialakításra kerül egy 

úgynevezett „zoknis szoba”, ahol a gyermekek játszhatnak az idő alatt, amíg a felnőttek 

tanulnak, segítséget kapnak. A telek arra is alkalmas, hogy az udvarban egy virágos, és 

veteményes kertet hozhassanak létre a használók. 
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Alapítvány Alsómocsoládért tevékenységeinek, tervezett beavatkozásainak bemutatása 

 

 

 

Tevékenység neve 
 

Hétköznapi Praktikák  

 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Alapítvány Alsómocsoládért 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának 

alábbi pontjaiban foglaltakhoz illeszkedik a 

tevékenység: 

 3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 

 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű 

társadalmi integráció feltételeinek megteremtése 

céljából: 

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve 

hitéleti vonatkozású programokat is); 

b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő 

programok, akciók; 

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját 

segítő programok; 

d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok; 

e) mediációs és antidiszkriminációs programok; 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

A program céljai:  

 Specifikus cél: A helyi közösségek tudás- és anyagi 

bázisának erősítése. 

 Közvetlen cél: Tartós munkanélküliek és inaktívak 

tudás- és készségfejlesztése, jövedelemhez juttatása. 

 Közvetlen részcél: Tartós munkanélküli vagy inaktív 

személyek háztartási és életvezetési ismereteinek 

bővítése. 

 

Célcsoport: 
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Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a 

munkaerő- piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és 

alacsony iskolai végzettségű lakosok. 

Másodlagos célcsoport az akcióterület és az 

akcióterületen kívüli, elsősorban hátrányos helyzetű 

családok tagjai, akiknek nagy része roma származású, 

elszegényedő/szegény családban élő, munkanélküli, 

inaktív, gyermeket nevelő. 

 

Tevékenység szakmai leírása  A program bemutatása: A Hétköznapi Praktikák klub 

elsősorban a hátrányos helyzetű családok háztartás- és 

életvezetési ismereteinek, kreativitásának, az „alkotás” 

színtereinek bővítését célozza úgy, hogy társadalmi, 

közösségi kapcsolataikat is gazdagítja. A műhelymunka 

az alábbi területeket érinti: önismeret, csoportépítés; 

higiénia; élet- és háztartásvezetési ismeretek; napirend; 

élelmiszerek tartósítása; egészséges táplálkozás; 

kertművelés, hagyományos hegyháti konyha; 

öltözködés, szépítkezés; saját készítésű használati és 

dísztárgyak. A térségben korábban zajlott 

háztartásvezetéssel kapcsolatos tanfolyam, ezért a 

konkrét résztvevők igényei szerint alakul a program. A 

csoport azokat az érdeklődőket is várja, fogadja, 

akiknek esetleg nincs szüksége alapvető 

háztartásvezetési ismeretek megszerzésére, de szívesen 

sajátítanak el olyan, a programban új tartalomként 

szereplő tudást, jártasságot, mint amilyen, pl. az otthoni 

betegápolás, ami iránt az előkészítés szakaszában 

jelentős igény mutatkozott.  

Hétköznapi Praktikák klubfoglalkozás 10 alkalommal (1 

alkalom 4 x 45 perc) 2018 augusztusától 10 héten át, 

heti 4 órában 

Tervezett létszám: 12 fő 

Tervezett helyszín: Jelenlét Ház 

Tervezett költség: 2 000 000 Ft 

10 alkalom x 12 fő x 16 666,667 Ft/fő= 2 000 000 Ft 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

A tevékenységet a célcsoport problémái indokolják: a 

célterületen élők anyagi helyzete általában rossz, 

háztartási- és életvezetési ismereteik hiányosak, 

társadalmi és közösségi kapcsolataik gyengék. A 

program segít a takarékos és egészséges 

háztartásvezetésben. Az érintetteknek eddig alig volt 



 53 

lehetőségük a kreativitásuk megmutatására, az „alkotás” 

színtereinek bővítésére, a program ezt is elősegíti. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

2018. augusztus 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2018. december 31. 

 

 

Tevékenység neve 

 

 

Ez csak természetes klub 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Alapítvány Alsómocsoládért 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának 

alábbi pontjaiban foglaltakhoz illeszkedik a 

tevékenység: 

 3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 

 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű 

társadalmi integráció feltételeinek megteremtése 

céljából: 

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve 

hitéleti vonatkozású programokat is); 

b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő 

programok, akciók; 

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját 

segítő programok; 

d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok; 

e) mediációs és antidiszkriminációs programok; 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

A tevékenység célja: 

Célja a költséghatékony, környezettudatos magatartás 

szemléletével átitatott életmód kialakítása. A 

klubfoglalkozások a természetes, egészséges szemléletű 

életmód kialakítását szolgálják olyan ismeretek 

átadásával és a mindennapokba való beépítésükkel, mint 

a természetes alapú tisztító szerek megismerése, 
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természetgyógyászat, gyógy- és fűszernövény-gyűjtés, 

tartósítás, környezet szépítés, szelektív hulladékgyűjtés. 

 

Célcsoportja:  

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a 

munkaerő- piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és 

alacsony iskolai végzettségű lakosok. 

Másodlagos célcsoport az akcióterület és az 

akcióterületen kívüli, elsősorban hátrányos helyzetű 

családok, a környezettudatosság és a megtakarítások 

iránt érdeklődő fiatalok, kisnyugdíjasok, civil 

szervezetek tagjai. 

 

Tevékenység szakmai leírása  A program során, az akcióterületen élők nonformális 

oktatási módszerek elsajátítása közben ismerik meg, 

sajátítják el a korunk egyik legnagyobb kihívását 

jelentő, az egészségünk megőrzését, a betegségek 

megelőzését ugyanakkor környezetünk megóvását 

célzó, tudatos magatartásformákat. Az elméleti alapokat 

és gyakorlati ismereteket, tanácsokat egyaránt közvetítő 

„Ez csak természetes” foglalkozások lehetőséget 

biztosítanak arra, hogy megismertessük a célcsoport 

tagjaival a különböző gyógynövények felhasználási 

lehetőségeit; azokat az olcsó és természetes anyagokat – 

szódabikarbóna, ecet, mosószóda stb. –, valamint 

felhasználásuk módjait, amelyekből maguk is 

előállíthatnak házilag szappant, mosószert, 

fertőtlenítőszert. Így ők maguk is hozzájárulhatnak 

környezetünk tehermentesítéséhez, saját egészségük 

javításához, közelebb kerülhetnek a kiegyensúlyozott 

családi gazdálkodás megteremtéséhez. Ezen túl 

fókuszba kerül a közvetlen környezet megóvása, a 

lakókörnyezet szépítése a szelektív hulladékgyűjtés 

tudatos bevezetésével, a közösség által közösen használt 

területek szépítő akcióival, szemétszedéssel, illegális 

hulladéklerakó helyek felszámolásával, virágosítással.  

- A szappanfőzés, szappanöntés rejtelmei 2 alkalom 

- Tisztaruhát természetesen 1 alkalom 

- „Tavaszi szél” nagytakarítás olcsón és természetesen 2 

alkalom 

- „A bőröd is tükör” természetes alapú higiénia és 

kozmetika 1 alkalom 

- „Fűben-fában orvosság” 3 alkalom 
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- „Legyünk válogatósak” szelektív hulladékgyűjtés 

szükségessége, illegális hulladéklerakó helyek 

környezeti hatásai 1 alkalom 

Tervezett létszám: 12 fő 

Összesen 10 alkalmas (1 alkalom 4 óra) interaktív 

fejlesztő csoportfoglalkozás 12 fő  részvételével.  

Tervezett helyszín: Jelenlét Ház 

Tervezett költség: 2 000 000 Ft 

10 alkalom x 12 fő x 16 666,667 Ft/fő= 2 000 000  

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

Az érintettek annak ellenére, hogy családjainkban 

gyakoriak a betegségek, nagyon ritkán élnek az olcsó, 

természetes megelőzési módszerekkel, és a 

háztartásokban sem használnak ilyen szereket. 

Ugyanakkor ezek az alkalmak alkalmasak lehetnek arra 

is, hogy az igényfelmérés során felhozott 

ismerethiányok feloldásában segítsenek. 

 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

2018. július 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2020. június 30. 

 

 

 

Tevékenység neve 

 

Munkaerő- piaci tréning és tanácsadás 

 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Alapítvány Alsómocsoládért 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának 

alábbi pontjaiban foglaltakhoz illeszkedik a 

tevékenység: 

 3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 

 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére: 

a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, 

önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, 

fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programok); 
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3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek 

b) közösségfejlesztő program végrehajtása 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

Célja: 

A tréning és tanácsadás célja, hogy a résztvevők 

megismerjék saját készségeiket, képességeiket, 

lehetőségeiket és hiányosságaikat. Az álláskereséshez 

szükséges hasznos készségeket és viselkedésmintákat 

megtanulják a résztvevők. Cél továbbá, hogy a 

tréningen és tanácsadáson résztvevők számára olyan új 

ismeretek és készségek nyújtása, amelyekkel segítséget 

kapnak a munkaerőpiacon történő tájékozódásban. 

 

Célcsoportja:  

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a 

munkaerő- piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és 

alacsony iskolai végzettségű lakosok. 

Másodlagos célcsoport az akcióterület és a város 

hátrányos helyezettel és munkaerő- piaci státuszukban 

veszélyeztetett lakosai. 

Tevékenység szakmai leírása  - Munkaerő- piaci (reintegrációs) tréning: 3 napos, 

1 nap 8x45 perces csoportfoglalkozás 12 fő 

részvételével, mely tartalmazza a 

kulcsképességek feltárását, konfliktuskezelési 

technikák elsajátítását, álláskeresési technikák és 

munkaerő- piaci ismeretek elsajátítását.  

2018 második félévétől 

- Egyéni tanácsadás: Az egyén lehetőséget kap 

egyéni tanácsadásra, önéletrajz és motivációs 

levélírásra, valamint képzési és 

munkalehetőségek keresésére.  

A munkaerő- piaci tanácsadó 24 hónapon 

keresztül történő rendelkezésre állása - 

munkanapokon 16.00-18.00 között - telefonon, 

e-mailben, illetve havi 2 alkalommal (6 óra/ 

alkalom) előre egyeztetett és hirdetett személyes 

ügyfélfogadás biztosítása a Jelenlét Házban.  

Összesen 48 alkalom 

 

Tervezett létszám: 12 fő 

Tervezett helyszín: Jelenlét Ház 

Tervezett költség: 
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Munkaerő- piaci tréning: 500 000 Ft 

41 666,666 Ft/fő/alkalom x 12 fő x 1 alkalom= 500 000 

Ft 

 

Munkaerő- piaci tanácsadás: 1 440 000 Ft 

2018 második félévétől havonta 2 alkalom, 2 óra 

időtartamban, 24 hónapon keresztül; 15.000 Ft/óra 

(tanácsadói óradíj) * 48 alkalom* 2 óra/alkalom=  

1.440.000 Ft, mely tartalmazza a telefonos és e-mailes 

rendelkezésre állás díját is. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

Mivel a projekt célcsoportja az akcióterületen élő 

alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, tartós 

munkanélküliek, elengedhetetlen a számukra a 

felzárkóztatás, tanácsadás ezen a területen. A személyre 

szóló egyéni tanácsadás felvethet újabb problémákat, 

melyeket a szakértői támogatás körében tudunk kezelni. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

2018. július 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2020. június 30. 

 

 

Mágocs Város Önkormányzata tevékenységeinek, tervezett beavatkozásainak 

bemutatása 

 

 

 

Tevékenység neve 

 

 

Drogprevenció, áldozattá válás, SZEM mozgalom 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Mágocs Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának 

alábbi pontjaiban foglaltakhoz illeszkedik a 

tevékenység: 

 3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 

 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő 

programok 
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a, bűnmegelőzés, és közbiztonság erősítésével 

kapcsolatos képzési , szemléletformáló programok 

 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

A tevékenység célja:  

Szemléletformálás, tudatos életviteli prevenciós segítség 

és tanácsadás a szenvedélybetegségek megelőzésére, 

tudatos egymásra figyelés, áldozattá és bűnelkövetővé 

válás megelőzése, bűnmegelőzési mini stratégia 

elkészítése. 

 

Célcsoportja:  

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a 

munkaerő- piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és 

alacsony iskolai végzettségű lakosok. Elsősorban a 

szegregátumokban és a veszélyeztetett területeken élő, 

kiszolgáltatott csoportok, különösen a hátrányos 

helyzetű fiatalok és idősek. 

Másodlagos célcsoport az akcióterületen élő teljes 

lakosság. 

 

Tevékenység szakmai leírása  2019 májusától havi gyakorisággal összesen 5 

alkalommal bűnmegelőzési előadások megtartására 

(tervezett témák: szenvedélybetegségek megelőzése, 

áldozattá válás, kölcsönös segítés és támogatás, a 

szenvedélybetegségek következményei, a közösség 

lehetséges szerepei), azok tapasztalatainak közös 

leszűrésére, csapatépítő csoportfoglalkozások 

szervezésére, majd közös bűnmegelőzési „mini 

stratégia” kidolgozására kerül sor. 

 

Tervezett létszám: 15 fő/ alkalom 

Tervezett helyszín: Jelenlét Ház 

Tervezett költség: 150 000 Ft 

5 alkalom, 2 óra/ alkalom 

óradíj: 15 000 Ft/óra 

Szolgáltatás díja: 5 alkalom x 30 000 Ft=  bruttó 150 

000 Ft 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

A megkérdezettek nagy része jelezte, hogy közvetlen 

környezetükben probléma a közbiztonság, félnek a 

lopásoktól betörésektől. elsősorban kamerák 

felszerelését szeretnék több ponton. Fontos, hogy az 

érintettek ne csak ebben gondolkodjanak, hanem más 
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technikákkal (figyelem a ház körül, Szomszédok 

Egymásért Mozgalom) is találkozzanak. 

 

 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

2019. május 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2019. december 31. 

 

 

Tevékenység neve 

 

 

Antidiszkriminációs program 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Mágocs Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának 

alábbi pontjaiban foglaltakhoz illeszkedik a 

tevékenység: 

 3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 

 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű 

társadalmi integráció feltételeinek megteremtése 

céljából: 

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve 

hitéleti vonatkozású programokat is); 

b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő 

programok, akciók; 

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját 

segítő programok; 

d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok; 

e) mediációs és antidiszkriminációs programok; 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a 

munkaerő- piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és 

alacsony iskolai végzettségű lakosok. 

A programmal emellett a célcsoporttal foglalkozó 

hivatali dolgozókat, intézmények munkatársait 

szeretnénk elérni. (Felhívás 3.2.5. pontja szerint a 
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csoportközi feszültségek enyhítése céljából). Ebben a 

körben nagyon fontos az érzékenyítés, megértés a 

célcsoport problémáival való szembesülés. Emellett 

praktikus technikákat is tanulhatnak a megértő 

párbeszéd elősegítésére. 

Tevékenység szakmai leírása  Antidiszkriminációs program- a résztvevők megismerik 

az előítélet kialakulásának mechanizmusait, felismerik, 

és kezelni tudják saját előítéleteiket, érzékenyebbé 

válnak azokkal a problémákkal szemben, amelyek a 

kirekesztett, előítéletektől sújtott kisebbségi csoportok 

sajátjai, segítséget kapnak ahhoz, hogy életük, 

munkájuk során felismerjék a diszkriminatív 

helyzeteket, illetve képesek legyenek azt megelőzni. 

2018 augusztusától 2 alkalom* 2 nap 

Tervezett létszám: 12 fő 

Tervezett helyszín: az Önkormányzat által biztosított 

helyszín: a Művelődési Ház 

Tervezett költség: 1 020 000 Ft 

Bruttó 85.000.- Ft/fő x 12 fő 

Szolgáltatási díj:  1 020 000 Ft 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

A felzárkóztató programoknál a tapasztalatok szerint 

növeli a hatékonyságot, ha a rászorulók és a velük 

kapcsolatba kerülők szemléletformálása párhuzamosan 

történik. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

2018. augusztus 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2018. október 31. 

 

 

 

Tevékenység neve 

 

Egészségügyi programcsomag 

 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Mágocs Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának 

alábbi pontjaiban foglaltakhoz illeszkedik a 

tevékenység: 
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 3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 

 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 

E) Törekvés az egészség fejlesztésére                                      

a, egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, 

mentálhigiénés programokat)                                                     

b, hozzáférés biztosítása a preventív jellegű 

szolgáltatásokhoz 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

A program célja 

A társadalom fizikai és egészségi állapota általában is 

rossz. A leszakadóknál ez még kirívóbb. A megélhetési 

esélyek növelésének alapvető feltétele, hogy a gazdasági 

igényeknek megfelelő munkavállalási képességgel 

rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre, amely 

magában foglalja a megfelelő egészségi állapotot is. A 

program alapvető célja ennek biztosítása.  

 

Célcsoportja: 

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a 

munkaerő- piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és 

alacsony iskolai végzettségű lakosok. 

Másodlagos célcsoport a település azon veszélyeztetett 

lakosai, akiknek az egészségi állapota akadályozza a 

munkaerő- piacon való aktivitást.  

 

Tevékenység szakmai leírása  Az egészségtudatos magatartás megismertetése, 

elterjesztése valamint az egészségi kockázati tényezők 

megismerése érdekében olyan egészségfejlesztési 

programok lebonyolítása, amelyek megvalósulásával 

jelentős mértékben javulhat az egészségtudatos 

magatartás, valamint az egyén saját egészségével 

kapcsolatos felelőssége is megerősödhet. Az egészségre 

nevelő, szemléletformáló és életmódprogramok különös 

fontossággal bírnak a népegészségügyi szempontból is 

kiemelt területeken (a szív- és érrendszeri, a daganatos 

valamint a táplálkozással összefüggő megbetegedések, a 

szenvedélybetegségek és a lelki egészség tekintetében). 

A projekt során az egészséges táplálkozás, dohányzás-, 

alkoholfogyasztás, elsősegélynyújtás, baleset-

megelőzés, szűrővizsgálatok, egészségmegőrzés témák 

kerülnek előtérbe. 

A programok részletes bemutatása: 
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Általános (Tb által támogatott) egészségügyi 

állapotfelmérés adott célcsoportra a program elején: 

Szakemberek által végzett, az egyén egészségi 

állapotának felmérését célzó vizsgálatok: Testtömeg, 

testmagasság, vérnyomásmérés, testzsír mérés, BMI 

számítás, vércukorszint mérés. 

Összesen 1 alkalom 

Tervezett létszám: 30 fő 

Tervezett helyszín: A szolgáltatás helyszínét Mágocs 

város biztosítja térítésmentesen. 

 

Egészségügyi szűrővizsgálatok: 

A szűrővizsgálatok megszervezésével fény derülhet a 

lakók egészségügyi helyzetére, a problémák 

természetére, a további kezelés szükségességére. Az 

adatokból láthatóvá válik, hogy milyen betegségtípusok 

jelennek meg nagyobb gyakorisággal, mint máshol, így 

a megelőzés érdekében megtehetők az intézkedések. A 

két legproblémásabb területen (nőgyógyászati és 

tüdőszűrés) szeretnénk ezeket megszervezni 

Dombóváron. 

 

Összesen 2 alkalom 

Tervezett létszám: 25 fő 

Tervezett helyszín: Dombóvár- szakrendelő 

 

Életmód tanácsadó Klub: „Az egészség érték” (6 

alkalommal): Összesen 6 alkalommal 60 perc/alkalom 

időtartamban megtartott tematikus programsorozat egy 

meghatározott célcsoport számára. 

1. Előadás: Krónikus betegségeink 

2. Felvilágosító előadás: Higiénés alapismeretek 

3. Előadás: Táplálkozzunk egészségesen 

4. Előadás: A mozgás öröme 

5. Előadás: Lelki egészségünk, stressz kezelő 

tanácsok 

6. Előadás: Elsősegélynyújtás alapismeretei 
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Tervezett létszám: 15 fő 

Tervezett helyszín: A szolgáltatás helyszínét Mágocs 

város biztosítja térítésmentesen. 

Egészségnap: Életmód tanácsadó Klub tématerületeihez 

kapcsolódó élményszerű, tapasztalati úton való 

ismeretszerzésre is lehetőséget biztosító egész napos 

rendezvény.  

Összesen 1 alkalom 

Tervezett létszám: 60 fő 

Tervezett helyszín: A szolgáltatás helyszínét Mágocs 

város biztosítja térítésmentesen. 

 

A programcsomag tervezett költsége: 1 143 000 Ft 

Általános egészségügyi állapotfelmérés 

1 nap/ 4 óra /250 000 Ft 

Speciális egészségügyi szűrővizsgálatok 

I. – tüdőszűrés 

1 alkalom/ 100 000 Ft 

összesen 2*100 000 Ft =200.000,- Ft 

II. – nőgyógyászati szűrővizsgálat  

1 nap/ 4 óra /100 000 Ft 

 

Életmód tanácsadó Klub 

6 alkalom 

60 perc/alkalom 

15 fő / alkalom 

50 000 Ft/ alkalom 

6 * 50 000 Ft= 300 000 Ft 

Szolgáltatási díj: 300 000 Ft 

 

Egészségnap 

min.:60 fő 

6 óra/ 1 alkalom 

Szolgáltatási díj: 293  000 Ft 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés négy 

kulcsfontosságú eleme: 

- szellemi aktivitás megőrzése 

- rendszeres orvosi ellenőrzés  

- egészséges táplálkozás 

- fizikai aktivitás megőrzése 
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Az akcióterületen élők életmódja jellemzően nem felel 

meg egyik irányultságnak sem, ezért is nagyon fontos, 

hogy a projekt türelmes, támogató tevékenységekben 

bővelkedő komplex szemlélet és életmód formálási 

folyamatot célozzon meg. 

 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

2018. június 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2020. június 30. 

 

 

Tevékenység neve 
 

Élménypedagógiai tréning 

 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Mágocs Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának 

alábbi pontjaiban foglaltakhoz illeszkedik a 

tevékenység: 

 3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 

 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű 

társadalmi integráció feltételeinek megteremtése 

céljából: 

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve 

hitéleti vonatkozású programokat is); 

b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő 

programok, akciók; 

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját 

segítő programok; 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

A tevékenység célja: 

Az élménypedagógia kiemelt célja a közösségépítés, az 

érzelmi intelligencia és a szociális kompetenciák 

fejlesztése.  

Célcsoportja: 

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a 

munkaerő- piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és 

alacsony iskolai végzettségű lakosok. 

Másodlagos célcsoport az akcióterület lakossága. 
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Tevékenység szakmai leírása  A társakkal való együttműködés az élmények egyik 

forrása lehet. Ugyanilyen élményforrás az aktív 

részvétel, a játék, a kihívás, a feladatban rejlő titok.  

Élménypedagógia nyújtotta lehetőségek: 

 Problémamegoldás – Kihívás – Magas szintű 

együttműködés 

 Érzelmek –  Kreativitás – divergens gondolkodás  

 Játékosság – Reflexió – Önértékelés – Bizalom 

 Csoport –  Közösségi élmény – Tapasztalati 

tanulás 

Az élménypedagógiában a résztvevők egy valószerű 

problémát oldanak meg közösen, amely kihívást jelent 

számukra, és megoldása csakis csoportos 

együttműködéssel kivitelezhető. Az élménypedagógia 

kiemelt célja a közösségépítés, az érzelmi intelligencia 

és a szociális kompetenciák fejlesztése. Az 

élménypedagógiai foglalkozásokat mindig csoportban 

képzeljük el. Már az első pillanattól fontos, hogy a 

résztvevők kommunikáljanak egymással és bizalmuk 

egymás iránt fejlődjön. Ez a fajta közösségi élmény 

alapvetően befolyásolja fejlődésüket, tanulási 

tempójukat, önértékelésüket, szubjektív jóllét-érzésüket. 

Életünk eredményessége, a „boldogság” a kutatások 

szerint társas kompetenciáink fejlettségén múlik. Az 

élménypedagógia éppen ezen kompetenciák komplex 

fejlesztésére törekszik. A bizalom és az együttműködés 

minden jól működő közösségben fontos tényező, de 

valós problémák esetén vagy vészhelyzetekben döntő 

jelentőségű. 

Összesen 10 alkalommal – havonta 1 alkalom – 1 

alkalom 2 óra időtartamban. 

Tervezett helyszín: Jelenlét Ház 

Tervezett létszám: 10 fő 

Tervezett helyszín: A szolgáltatás helyszínét Mágocs 

Város biztosítja térítésmentesen. 

Tervezett költség: 200 000 Ft 

10 alkalom: 1 alkalom bruttó 20.000 Ft 

Szolgáltatási díja: 10 x 20 000 Ft = bruttó 200 000 Ft 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

A leszakadó csoportokban gyakori a konfliktuskezelési, 

probléma- megoldási kompetenciák gyengesége, hiánya. 

Az élménypedagógiában kihívást jelentő, de nem 

feltétlenül veszélyes probléma megoldási helyzeteket 
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szimulálunk kerettörténetek segítségével, amely 

kimozdítja a résztvevőket komfortzónájukból. A 

résztvevőknek a feladat megoldása érdekében 

élesíteniük kell problémamegoldó képességeiket, és 

alkalmazniuk társas kompetenciáikat: a toleranciát, a 

törődést, a konfliktuskezelési készséget. Az 

élménypedagógiai foglalkozások alapvető eleme a 

feladatok kapcsán előtörő érzelmek megfigyelése és 

ezek közös feldolgozása, a reflexió – hiszen ez a 

fejlődés kulcsa. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

2018. november 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2019. augusztus 31.  

 

 

 

Tevékenység neve 

 

Népmese az életünkről a drámapedagógia eszközével 

 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Mágocs Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának 

alábbi pontjaiban foglaltakhoz illeszkedik a 

tevékenység: 

 3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 

 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 

D) Törekvés a kora gyermekkori, gyermekkori és 

formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás 

fejlesztésére 

b) a gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő 

oktatási és készségfejlesztési programok 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

A tevékenység célja: 

Cél, a csoportos tevékenységet akadályozó közösségi 

problémák megoldása. 

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a 

munkaerő- piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és 

alacsony iskolai végzettségű lakosok, kiemelten a fiatal 

korosztály. 

Tevékenység szakmai leírása  A drámapedagógiai módszerek középpontjában a 

cselekvésen, ezen belül is elsősorban a dramatikus 
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cselekvésen keresztül megvalósuló tanulás áll.  Annak 

ellenére azonban, hogy a dráma a színház eszköztárát 

alkalmazza, a drámapedagógiai tevékenység a nevelés 

folyamatát hangsúlyozza, amelynek nem feltétlen 

velejárója a résztvevők által közönség előtt bemutatott 

előadás. 

A drámajáték során a képességfejlesztő, 

készségfejlesztő hatások észrevétlenül jelentkeznek a 

gyerekek életében az igazi játékélmény mellett. A 

foglalkozás egy része irányított, egy része tökéletesen 

spontán, a forgatókönyvnek csak a vázát készítjük el, a 

tartalmát azonban maguk a résztvevők adják. Cél, a 

csoportos tevékenységet akadályozó közösségi 

problémák megoldása. 

Cél, hogy minél jobban megismerjék magukat, társaikat, 

környező világukat egy-egy gesztus, hanglejtés, az 

arckifejezés, a viselkedés tükrében. A foglalkozások 

során elemezzék, hogy a kiválasztott és megjelenített 

dráma írója által tudatosan létrehozott drámai feszültség 

a mindennapok dramaturgiájából táplálkozik. Testi 

adottságaiknak és személyiségüknek megfelelően a 

legkülönbözőbb élethelyzetekben pontosan és tisztán 

fejezzék ki magukat. Törekedjenek arra, hogy a 

játékbeli társak vagy épp a széles nyilvánosság ne 

gátolja meg őket a közlés árnyaltságában és 

teljességében. S mivel a nyilvánosság elviselését az 

önmagukkal való azonosság tudata teszi lehetővé, el kell 

érni, hogy az identifikáció biztonsága ily módon is 

hozzásegítse őket az önmegvalósításhoz. Alakuljon ki 

bennük erős szociális és esztétikai érzékenység. A 

rögtönzött játékok során gyakorolják a különféle 

élethelyzetek, szituációk felismerését, az azokban való 

eligazodást, a döntést. Erősödjék empátiás készségük, 

legyenek képesek szerepcserére a játékbeli 

helyzetekben. Ismerjék fel minél pontosabban a 

hétköznapi életben és a különböző műfajú művekben 

megjelenő esztétikai minőségeket, szerepeljen ezek 

meghatározása állandó napi gyakorlatukként, 

természetesen koruknak megfelelő formában és 

mélységben. 

Foglalkozás vázlat: 

1-2. foglalkozás -  egymás kölcsönös megismerése 

egyéni és csoportos szituációs játékok segítségével 
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3-4. foglalkozás – A csoport tagjai élethelyzetének, 

problémáinak feltárása  

4-5. foglalkozás – feldolgozandó mese, történet 

megkeresése – mindenki hozzon egy olyan mesét, mely 

közel áll hozzá, valamely szereplő karakterében 

önmagát véli felismerni 

6. foglalkozás – A történet cselekményének 

kidolgozása, akár több meséből való átszövése 

7. foglalkozástól – A választott mű feldolgozása, 

karakterek elemzése, szerepek leosztása, próbák 

A foglalkozások gyakorisága 3 hetente 

20 alkalom - 3 hetente  

 

Tervezett létszám: 12 fő 

Tervezett helyszín: A szolgáltatás helyszínét Mágocs 

Város biztosítja térítésmentesen. 

Tervezett költség: 700 000 Ft 

35 000 Ft / alkalom 

A futamidő alatt összesen 20 alkalommal. 

Szolgáltatás díja: 20 x 35 000 Ft = bruttó 700 000 Ft 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

Az érintett családoknál a leszakadási és felzárkóztatási 

folyamatok a teljes életútra kiterjednek. A gyerekek és 

fiatalok részvételével való helyzetfeldolgozás már 

bevált módszer és a prevenció hatékony része. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

2018. július 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2019. szeptember 30. 

 

 

 

Tevékenység neve 
 

Digitális írástudás fejlesztése klub 

 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Mágocs Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának 

alábbi pontjaiban foglaltakhoz illeszkedik a 

tevékenység: 

 3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 

C) Törekvés a foglalkoztatás erősítésére                                

a.) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, 
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önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, 

fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programok) 

F.) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása                       

c.) közszolgáltatások elérésének logisztikai és 

kommunikációs segítése 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

A tevékenység célja: 

Az aktív korú inaktív lakosság problémája 

összekapcsolódik az alacsony iskolai képzettséggel és az 

ehhez társuló digitális írástudás alacsony szintjével. 

Használják az internetet, de főleg zenehallgatáshoz, 

közösségi oldalakon való megjelenéshez, 

böngészőprogramokhoz. Fontos, hogy kompetenciáik 

fejlődjenek a munkavállaláshoz, hivatali ügyintézéshez, 

tudatos kereséshez kapcsolódó területeken.  

 

Célcsoportja: 

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a 

munkaerő- piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és 

alacsony iskolai végzettségű lakosok. 

Tevékenység szakmai leírása  A rendszeres – mindösszesen 60 órányi - találkozások 

eredményeként az akcióterületen élők képessé válnak a 

számítógép mindennapi életben történő alapfokú 

felhasználására, a világhálón lévő információ elérésére 

és a digitális kommunikációra (kapcsolattartás, 

elektronikus ügyintézés).  

Megtanulják a számítógép alapvető hardver-eszközeinek 

és operációs rendszerének használatát; el tudják 

készíteni szövegszerkesztő segítségével önéletrajzukat, 

leveleiket, feljegyzéseket; meg tudják keresni az 

Internet segítségével a mindennapokban számukra 

szükséges információkat, valamint el tudják végezni az 

életvitelükhöz szükséges ügyintézést a világhálón. 

 

Összesen 60 alkalommal, alkalmanként 1 óra 

időtartamban, havonta 4 alkalommal kerül 

megrendezésre. 

Tervezett létszám: 15 fő 

Tervezett helyszín: Hegyháti Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola szaktanterme 

Tervezett költség (teremdíj nélkül): 600 000 Ft 

10 000 Ft/ alkalom 

A futamidő alatt összesen 60 alkalommal. 

Szolgáltatás díja: 10 000 Ft x 60 = bruttó 600 000 Ft 
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Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

A célcsoport tagjai gyakran panaszkodnak a szociális 

szakembereknek és említették az interjúk során is, hogy 

nem értenek az ügyintézéshez, nem tudják segítség 

nélkül intézni az ügyeiket. A probléma egyik részének 

oldásában (tájékozottság, önálló levelezés, írás, 

kommunikáció a neten) ad segítséget ez a programelem. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

2018. július 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2019. szeptember 30. 

 

 

 

Tevékenység neve 
 

Települési információ és kommunikáció 

 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Mágocs Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának 

alábbi pontjaiban foglaltakhoz illeszkedik a 

tevékenység: 

3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható 

tevékenységek  

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. 

pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók 

az alábbi tevékenységek:  

b) a programokhoz, eseményekhez kapcsolódó 

tudásmegosztó, kommunikációs platformok (nyomtatott 

és online felületek) kialakítása és fenntartása a 

megvalósítás alatt.  

 

3.2.A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a 

megvalósítással kapcsolatos elvárások 

Szakmai ajánlás:  

befogadó társadalom szemléletének növelése és 

fenntartása, mely a környezet folyamatos érzékenyítését 

segítheti elő inklúziót támogató programok, folyamatos 

esélytudatos kommunikáció segítségével. 

 

 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

A tevékenység célja: 

A teljes lakosság tájékoztatása a helyi és térségi írott 

sajtó platformjain keresztül. 
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Célcsoportja: 

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a 

munkaerő- piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és 

alacsony iskolai végzettségű lakosok.  

Tevékenység szakmai leírása  A tevékenység során 2018.02.01-től a projekt végégi, 

azaz 2020.06.30-ig folyamatos kommunikáció és 

tájékoztatás (a kötelező nyilvánosság feladatain túl) 

biztosítása a projekt előrehaladása és megvalósítása 

vonatkozásában. (Kiszervezett tevékenység.) 

Tervezett költség: 480 000 Ft 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

Már a pályázat készítésének időszakában is folyamatos 

tájékoztatás volt szükséges a településen, negatív, az 

előítéleteket tápláló „félinformációk” terjedtek. Az 

akkor megkezdett folyamatos tájékoztatásra szükség van 

a projekt végéig. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

2018. február 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2020. június 30. 

 

 

Tevékenység neve 
 

Terembérlet 

 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Mágocs Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának 

alábbi pontjaiban foglaltakhoz illeszkedik a 

tevékenység: 

 5.5 Az elszámolható költségek köre 

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 

költségei: 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

A tevékenység célja: 

A Digitális írástudás fejlesztése klub programelemhez 

kapcsolódó szaktanterem biztosítása. 

 

Célcsoportja: 
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Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a 

munkaerő- piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és 

alacsony iskolai végzettségű lakosok. 

Tevékenység szakmai leírása  Terembérleti díjat az Önkormányzat kizárólag a 

Digitális írástudás fejlesztése klub programelemhez 

használ fel. A többi programelem vagy saját 

intézményekben ingyenes teremhasználattal kerül 

megvalósításra, vagy a Jelenlét Házban zajlik, melynek 

költségeit a helyiségbérlet formájában biztosítja. 

Tervezett költség: 180 000 Ft 

Számítástechnikai eszközparkkal rendelkező 

terembérleti díj a "Digitális írástudás fejlesztése klub" 

lebonyolításához: 3000 Ft/alkalom x 60 alkalom = 

bruttó 180.000 Ft 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

Az Önkormányzatnak informatikai eszközökkel 

felszerelt saját helyiséggel nem rendelkezik, így a 

Digitális írástudás fejlesztése klub megvalósulásának 

helyszínét a KLIK fenntartásában működő általános 

iskola biztosítja. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

2018. július 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2019. szeptember 30. 

 

 

 

Tevékenység neve 
 

Helyiségbérlet 

 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Mágocs Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának 

alábbi pontjaiban foglaltakhoz illeszkedik a 

tevékenység: 

 5.5 Az elszámolható költségek köre 

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 

költségei: 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

A tevékenység célja: 

A szegregációt enyhítő, a felzárkózást segítő programok 

esetében a leghatékonyabb munkamódszer magában a 

szegregátumban való folyamatos jelenlét, ennek hátterét 

pedig az 1. sz. szegregátumban kibérelt épület, a 
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„Jelenlét Ház” tudja biztosítani, ahol a szociális 

munkások folyamatos jelenléte, és programok helyszíne 

egyaránt megteremthető. 

 

Célcsoportja: 

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a 

munkaerő- piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és 

alacsony iskolai végzettségű lakosok. 

Tevékenység szakmai leírása  A helyszíni jelenlét a projektfejlesztés időszakában a 

megkérdezések során az érintettek lakásában és 

önkormányzati helyszíneken volt, 2018 november 1-

jétől az ún. Jelenlét Ház épületének kibérlésével a 

programeleme jelentős része itt valósul majd meg. Itt 

tartanak ügyeletet a szociális munkások, itt folynak a 

közösségi beszélgetések, a programelemek közül pedig 

itt zajlik a Hétköznapi Praktikák, az Ez csak természetes 

klub, a Munkaerő- piaci tréning- és tanácsadás, a 

Drogprevenció, az Egyéni Fejlesztési Tervekhez 

kapcsolódó alkalmak, az Ezermester klub. Mindemellett 

a kibérelt épület arra is alkalmas, hogy annak kertje 

segítse a közösségi munkálkodást, a kertművelés 

lehetőségének népszerűsítését is. 

Tervezett költség: 960 000 Ft 

 

A szociális munkások számára"Jelenlét ház" bérleti díja: 

2017.11.01-től (Költségbeállítás megkötött szerződés 

alapján.): 

bruttó 30.000 Ft/hó (25 950 Ft + 4050 Ft Szja/hó) x 32 

hónap 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

A célcsoport tagjai nem szívesen járnak a tőlük távolabb 

fekvő, és a jelenléthez más felkészülést, (kiöltözést, 

tisztálkodást), előkészületeket igénylő helyszínekre. 

Nagyon fontos, hogy a programelemek jelentős része a 

számukra megszokott környezetükben elérhető legyen. 

Számukra ezt a lehetőséget biztosítja a módszertanilag 

már korábbi projektekben is bevált „Jelenlét Ház”. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

2017. november 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2020. június 30. 

 

 

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységeinek bemutatása 
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Tevékenység neve 

 

Előkészítés 

 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Pályázati Felhívás 3.2. pont: A projekt műszaki- 

szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások: 

2-es pont: Integrált Településfejlesztési 

Stratégia 

7-es pont: Projekt- előkészítő Tanulmány 

8-as pont: Közösségi Beavatkozási Terv 

Tevékenység célja, célcsoportja A Projekt-előkészítő Tanulmányban (PET), 

valamint a Közösségi Beavatkozási Tervben 

(KBT) kerül kidolgozásra és bemutatásra a 

projekt részletes szakmai tartalma és 

megvalósíthatósága.  

A főpályázó, Mágocs Város Önkormányzata 

nem rendelkezik jelenleg érvényes Integrált 

Településfejlesztési Stratégiával, ezért ezt a 

projekt első mérföldkövéig el kell készíteni. 

Tevékenység szakmai leírása  A Projekt-előkészítő Tanulmány tartalmazza a 

helyzetelemzést, a célok levezetését, a 

célcsoport igényeinek felmérést és 

módszertanát, a tevékenységek rövid 

bemutatását, alátámasztja azok indokoltságát, 

bemutatva azok várható kapacitását, megfelelő 

kihasználtságát. A Közösségi Beavatkozási 

Terv a PET- re alapozva bemutatja a fejlesztés 

részletesen kidolgozott szakmai tartalmát, 

megvalósíthatóságát, feltérképezi a lehetséges 

kockázatokat és azok kivédését. A 

dokumentum elkészítésének költsége 

szabályosan lefolytatott beszerzési eljárás 

alapján megkötött vállalkozási szerződés 

szerint. Az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia a város egészének fejlesztési 

koncepcióját és a konkrét célokat, valamint a 

tervezett fejlesztések célokkal való összhangját 

mutatja be, egyben tisztázza és rögzíti a 

különböző jogszabályoknak és fejlesztési 

irányoknak való megfelelést. A dokumentum 

elkészítésének költsége szabályosan lefolytatott 
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beszerzési eljárás alapján megkötött 

vállalkozási szerződés szerint. 

 

Tervezett költség összese: 3 750 000 Ft 

A Projekt-előkészítő Tanulmány a pályázathoz 

elkészítésre és benyújtásra került. A projekt 

keretében nem kívánjuk elszámolni. 

Közösségi Beavatkozási Terv elkészítésének 

költsége: 1 200 000 Ft 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 

elkészítésének költsége: 2 550 000 Ft 

 

 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia, a 

Projekt-előkészítő Tanulmány és a Közösségi 

Beavatkozási Terv a pályázat kötelezően 

megvalósítandó tevékenységei.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. április 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2017. december 31. 

 

 

 

Tevékenység neve 

 

Projektmenedzsment 

 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Projektmenedzsment szervezet működtetése. 

Tevékenység célja, célcsoportja A projektmenedzsment felel a projekt sikeres 

végrehajtásának lebonyolításáért. 

Tevékenység szakmai leírása  A projekt végrehajtásának lebonyolításáért a 

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL (BMÖH) felelős. A 

PROJEKTMENEDZSER szervezi, irányítja a 

lebonyolítást, felelős a projekt előrehaladásáért, 

gondoskodik a feladatok végzésének 

összhangjáról, határidőre történő 

végrehajtásáról. A PÉNZÜGYI VEZETŐ 

megtervezi a projekt finanszírozását, elkészíti a 

kifizetési kérelmeket. A PROJEKT 

ASSZISZTENS a projektmenedzsment 

szervezet működése során keletkezett 
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dokumentumokat kezeli. A BMÖH kapcsolatot 

tart a projektben résztvevő egyéb szereplőkkel. 

 

Tervezett költség: 1 875 000 Ft (A 

projektmenedzser, a projekt asszisztens, 

valamint a pénzügyi vezető bruttó bérköltsége 

és munkaadói járuléka 36 hónapra (2017.07.01-

2020.06.30.) 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A projektmenedzsment szervezet felállítása 

kötelező eleme a projektnek. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. július 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2020. június 30. 

 

 

 

Tevékenység neve 

 

Szakmai vezető 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Sikeres szakmai megvalósítás feltétele a 

szakmai vezető személye. 

A felhívás 3.2.16. pontja alapján minimális 

elvárás, hogy az egy akcióterületen végrehajtott 

infrastrukturális (TOP-4.3.1) és szoft típusú 

városrehabilitációs projektek szakmai vezetője 

közös legyen ezzel is segítve a sikeres és 

összehangolt végrehajtást. 

Tevékenység célja, célcsoportja A szakmai vezető felel a szakmai feladatok 

sikeres végrehajtásának lebonyolításáért. 

Tevékenység szakmai leírása  A SZAKMAI VEZETŐ garantálja a felhívás 

céljainak teljesülését.  Kapcsolatot tart a 

konzorciumi partnerek által az egyes szakmai 

feladatokkal megbízott szereplőkkel, 

figyelemmel kíséri a megvalósulás folyamatát, 

szükség esetén tapasztalatait felhasználva 

javaslatokat fogalmaz meg az előrehaladás 

segítésére. 

A projektben a szakmai vezetés a projekt 

kezdetétől – 2017.07.01.- folyamatos, 

2017.07.01-től a Baranya Megyei 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselője látja el 

a szakmai vezetői feladatokat, külön díjazás 

nélkül. A projekt megvalósítás előrehaladtával, 

a megnövekedett szakmai feladatokra 

tekintettel a pozíció kiszerződését tervezzük.  
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A projekt költségvetésébe 2018.03.01.-től, a 

projekt végéig, azaz 2020.06.30-ig tartó 

időszakra a feladat ellátására betervezett bruttó 

költség: 750 000 Ft. 

30 hó x bruttó 25.000 Ft,/hó, azaz 

mindösszesen bruttó: 750.000 Ft 

 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A szakmai vezető alkalmazása, a 

feladatkörében eljárva a folyamat követése, a 

rendszeres beszámoltatás, és ha szükséges 

korrekció alapfeltétele az összetett projekt 

szakmai tartalmának jó minőségű teljesüléséért. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. július 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2020. június 30. 

 

 

 

Tevékenység neve 

 

 

Kötelező nyilvánosság biztosítása 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Nyilvánosság biztosítása 

Tevékenység célja, célcsoportja A projekt kötelező nyilvánosság biztosításával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 

Tevékenység szakmai leírása  A tevékenység magában foglalja a meglévő 

honlapon a projektnek aloldal létrehozását, „C” 

tábla elkészítését, kommunikációs célra 

alkalmas fotódokumentáció készítését, 

valamint a térképtér feltöltését a projekthez 

kapcsolódó tartalommal. 

Tervezett költség: 125 000 Ft 

- A kedvezményezett működő honlapján a 

projekthez kapcsolódó aloldal létrehozása: 

bruttó 60.000,- Ft 

- C tábla: bruttó 10.000,- Ft 

- Kommunikációs célra alkalmas 

fotódokumentáció készítése: bruttó 50.000,- Ft 

- Térképtér feltöltése a projekthez kapcsolódó 

tartalommal: bruttó: 5.000,- Ft 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A tevékenység megvalósítása kötelező eleme a 

projektnek. 
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Megvalósítás tervezett kezdete 2017. július 1. 

Megvalósítás tervezett vége  2020. június 30. 

 

 

4.2. A település rehabilitációs célú pályázat tartalma 

 

Az „Élhetőbb lakókörnyezetünkért Mágocson”- TOP-4.3.1-15-BA-2016-00003 azonosító 

számú, a jelenlegi projektre épülő település rehabilitációs pályázatunk is nyert, amely az 

infrastruktúra fejlesztésére irányul. Tekintettel arra, hogy a jelen „soft” projekt a legszorosabb 

összefüggésben van a vonatkozó infrastruktúra fejlesztési projekttel, annak elemeit is 

bemutatjuk. Az abban foglalt projektelemeket az ahhoz a pályázathoz készült Projekt- 

előkészítő Tanulmányból emeljük át az alábbiak szerint: 

 

 

Tevékenység neve 

 

 

Útfelújítás, áteresz átépítése 

Tevékenység tervezett helyszíne Dombóvári út melletti 803 hrsz. út 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja a Dombóvári út 21. és 22. számú 

ingatlanok és  az „Élhetőbb  

lakókörnyezetünkért„  Mágocson TOP-4.3.1-

15-BA-2016-00003 projekt során létrehozott 

nyitott közösségi tér jobb megközelíthetősége, 

az ott élők életkörülményeinek javítása, 

közlekedésbiztonsági fejlesztés végrehajtása. 

Közvetlen célcsoportja az 1. számú 

szegregátum lakónépessége, közvetett 

célcsoportja az egész város lakossága (újonnan 

kialakított közösségi tér használata). 

Tevékenység szakmai leírása  A tervezett állapotban zúzottkő burkolatot és 

legalább az út egyik oldalán vízelvezető árkot 

indokolt kialakítani. A 801 és 802 hrsz. 

területek találkozásánál az út alatti áteresz 

átépítése szükséges. A felújítás után a fenti 

ingatlanok és a projekt során kialakítandó 

közösségi tér megközelítése biztosított lesz. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A Dombóvári út 21-22 számú ingatlanok 

megközelítése burkolat nélküli földúton 

lehetséges. A földút vízfolyást keresztez, 

melyen lévő áteresz omladozik, elzárja a 

vízfolyás útját. Rossz időben szilárd burkolat 

hiányában az ingatlanok megközelítése nem 

megoldott. Az útszakasz a 801 hrsz. terület 

mellett halad, valamint feltárja a 802, 804, 805 
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területeket is. Jelenleg a nyomvonalon a 

csapadékvíz elvezetése megoldatlan.  

 

 

 

Tevékenység neve 

 

 

Járda építése, pollerek elhelyezése 

Tevékenység tervezett helyszíne Ady E. út 842/1 és 799 hrsz. 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja a járda kialakításának egy olyan 

közlekedési és közlekedésbiztonsági 

fejlesztése, mely a hátrányos helyzetű lakosság 

számára célzott közszolgáltatások jobb 

elérhetőségének feltételeit segíti elő. 

Célcsoportja az 1. számú szegregátum 

lakónépessége. 

Tevékenység szakmai leírása  A gyalogos közlekedés biztonságossá és 

akadálymentessé tétele érdekében 300 m 

hosszban 1,5 m széles térkőből épített 

gyalogjárdát szükséges építeni, amelyet az 

útburkolattól pollerekkel kell elválasztani. A 

járda megépítéséhez a szükséges tereprendezési 

munkákat is el kell végezni. A járda mindkét 

végén csatlakozik a már meglévő 

burkolatokhoz. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A Dombóvári út mellett található szegregált 

lakóterületektől a városközpont felé a gyalogos 

közlekedés nem megoldott. A kiépített járda 

hiánya miatt hosszú szakaszon a gyalogos 

közlekedés az útburkolaton történik, állandó 

balesetveszély mellett.  

 

 

Tevékenység neve 

Járda bontása, új járda, támfal és lépcső 

építése 

 

Tevékenység tervezett helyszíne Szabadság u. 958/1 hrsz. 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja, hogy a városközpontban az 

akadálymentes közlekedés és az intézmények 

megközelítése biztosított legyen. Célcsoportja 

az egész város lakossága. 

Tevékenység szakmai leírása  Az átalakítás során a meglévő járda 

elbontandó, új járdát, támfalat és lépcsőt kell 

építeni oly módon, hogy az akadálymentes 
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közlekedés és az intézmények megközelítése 

biztosított legyen. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A városközpontban a Szabadság utca nyugati 

oldalán a járda magassági vonalvezetése nem 

megfelelő, akadálymentes közlekedésre 

alkalmatlan. A Szociális Gondozási Központ 

épülete előtt a kapubejáró a járda 

elhelyezkedése miatt nem használható, a 

járdaszakasz emiatt is átépítendő. Szintén nem 

megoldott a Könyvtár épület megközelítése és 

ezen a szakaszon a járda hasznos szélessége 

sem megfelelő.  

 

 

Tevékenység neve 

Járda bontása, új járda és árokburkolat 

építése 

Tevékenység tervezett helyszíne Széchenyi utca 44/2 hrsz. 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja a biztonságos gyalogos közlekedés 

feltételeinek megteremtése, illetve a hátrányos 

helyzetű lakosság célzott közszolgáltatásokhoz 

való jobb hozzáférhetőségét segíti elő. 

Célcsoportja a szegregációval veszélyeztetett 

terület lakossága. 

Tevékenység szakmai leírása  A Széchenyi utca útburkolatának felújítása 

korábban megtörtént. A csapadékvíz kártétel 

nélküli elvezetéséhez az út menti árkot fel kell 

újítani, egyidejűleg a hozzá kapcsolódó 

járdaszakaszt is új burkolattal kell ellátni. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A Széchenyi és a Petőfi utcai ingatlanok 

gyalogos megközelítését szolgáló járdák 

mintegy 50 éve épültek, a közút melletti árok 

burkolásával egyidejűleg, azzal egybeépítve. 

Az eltelt időszak alatt az árok terméskő oldalai 

tönkrementek, szinte a teljes szakaszon 

omladoznak. A házak felőli oldalon a járda 

zárja le az árok felső részét, ami szintén 

deformálódott, töredezett, a felülete kikopott, 

kifagyott. A járda a jelenlegi állapotában 

balesetveszélyes, az árok az útburkolatról és az 

ingatlanokról összegyűlő csapadékvíz 

elvezetését nem tudja biztosítani. 

 

 

Tevékenység neve 

 

Terület rendezése 
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Tevékenység tervezett helyszíne Dombóvári út 800 és 801 hrsz. 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja a zöldfelület és a nyitott közösségi tér 

kialakítására alkalmas helyszín biztosítása. 

Célcsoportja a város egész lakónépessége. 

Tevékenység szakmai leírása  Ahhoz, hogy a zöld területet hasznosítani 

lehessen, első körben az elvadult növényzettől 

meg kell tisztítani, az épületmaradványokat el 

kell távolítani. A takarítás után tereprendezés 

szükséges 2,7 hektár területen, a 

felhalmozódott hulladékot el kell szállítani. Az 

értékes növények megtartásra kerülnek.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A Dombóvári út 800 és 801 hrsz. területen 

korábban roma telep helyezkedett el, a 

telepfelszámolás után a terület nem került 

rendezésre. A telken található még néhány 

romos, életveszélyes építmény. A zöld terület 

jelenleg gondozatlan, a növényzet elburjánzott, 

rendeltetésének megfelelően nem használható.  

 

Tevékenység neve Zöldterület kialakítása, nyitott közösségi tér 

létrehozása 

Tevékenység tervezett helyszíne Dombóvári út 800 és 801 hrsz. 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja a helyi társadalmi kohézió erősítése 

érdekében egy nyitott közösségi tér létrehozása. 

Célcsoportja az egész város lakónépessége. 

Tevékenység szakmai leírása  A terület felszínének rendezése után a területen 

szabadidős zöldfelület kialakítása történik. A 

növénytelepítés során elsősorban füvesítést 

tervezünk, illetve ligetes elrendezésben fásítást, 

amelyhez a tájban honos fajok alkalmazhatók. 

Amennyiben a felmérések alapján műszakilag 

lehetséges, a területen levő forrásfoglalás 

kiépítése, ahol tűzrakóhely, ülőhelyek, 

asztalok, esőbeálló, hulladékgyűjtő elhelyezése 

történik. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A Dombóvári út 800 és 801 hrsz. területen 

korábban roma telep helyezkedett el, a 

telepfelszámolás után a terület nem került 

rendezésre. A zöld terület jelenleg gondozatlan, 

a növényzet elburjánzott, rendeltetésének 

megfelelően nem használható.  
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Tevékenység neve 

 

 

Térfigyelő kamerák elhelyezése 

Tevékenység tervezett helyszíne Széchenyi utca 31, Széchenyi utca 46, 

Szabadság utca 39, Szabadság utca 46, 

Dombóvári utca 1, Dombóvári utca 18 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja az akcióterületen a közbiztonság javítása 

a 24 órás megfigyelés által. 

Célcsoportja az egész város lakossága. 

Tevékenység szakmai leírása  A térfigyelő kamerákat a meglévő villamos 

hálózat oszlopain tervezzük elhelyezni, melyek 

éjszakai üzemmódban is tudnak működni, így 

24 órás megfigyelésre alkalmasak. A tervezett 

helyeken a villamos- és internet csatlakozási 

lehetőség biztosított, a képrögzítő berendezés 

az önkormányzat épületében lesz elhelyezve a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A településen korábbi időszakban telepítésre 

került egy térfigyelő rendszer, melynek 

működése óta a közbiztonság helyzete 

érezhetően javult. A szegregált és 

szegregációval veszélyeztetett területeken a 

közbiztonság javítása érdekében szükségesnek 

tartjuk újabb térfigyelő eszközök elhelyezését. 

 

 

Tevékenység neve 

 

 

Ingatlanok vásárlása, felújítása, építése 

Tevékenység tervezett helyszíne 309, 514, 287 hrsz. 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja az akcióterület népességszámának 

csökkentése, a szegregált és szegregációval 

veszélyeztetett területeken élők integrált 

lakókörnyezetbe való költöztetése. 

Célcsoportja a szegregált és szegregációval 

veszélyeztetett területeken élő lakosságból 3 

család, akik a szociális bérlakásokba 

beköltöznek. 

Tevékenység szakmai leírása  A projekt során 2 db lakóingatlan (514 és 309 

hrsz.), megvásárlása, és felújítása történik, 

valamint önkormányzati telken (287. hrsz.) egy 

lakás építése valósul meg,  mely során 

komfortos házak jönnek létre, melyekbe a 
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szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett 

területen élők költözhetnek. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A szegregált és szegregációval veszélyeztetett 

területeken koncentráltan nyilvánulnak meg a 

gazdasági- fizikai problémák, mellyel az ott 

élők nap, mint nap szembesülnek. Mindez 

megnyilvánul helyenként méltatlan lakhatási 

körülményeikben is. A pályázat céljaival 

összhangban integrált lakókörnyezetbe való 

költöztetésük indokolt, mely során az 

akcióterület népességszáma csökken. 

 

 

4.3. Tervezett szociális munka bemutatása  

 

A továbbiakban visszatérünk a jelen KBT tárgyát képező TOP 5.2.1-15-BA1-2016-00002 

„Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért Mágocson” kódszámú projekt 

tevékenységeinek ismertetésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület projektelemeinek 

bemutatásával. A sikeres projekt lebonyolításának megalapozója a szakszerű és alapos 

felmérés, a jól megtervezett szociális munka, a széleskörű szakmai tapasztalatokra épülő 

személyes és közösségi támogatási formák kiépítése. A célcsoport mellett a befogadó közeg 

felkészítése, praktikus munkaformák beépítése a felzárkóztatási folyamatba. A pályázatkészítés 

szakaszában készült személyes- és családi interjúk, (42 mélyinterjú) valamint a szociális 

területen, a városban és a térségben dolgozó szakemberek tapasztalatainak és javaslatainak 

beépítésével készült a beadott pályázat. A konzorciumi partnerként bevont Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület korábbi tapasztalataira épült a szociális és közösségi munka 

tevékenységrészek megtervezése. Jelen projektben is ők végzik ezen területek szakmai 

tevékenységeinek bonyolítását.  

A projektfejlesztés szakaszában a már alkalmazásban lévő szociális munkások újonnan 

felkeresték az akcióterület háztartásait. 129 fő lekérdezése történt meg, melynek 

eredményeként aktualizálták a szociális státuszra vonatkozó adatokat, ismertették a várható 

projekt tartalmát, pontosították az igényeket. Ezek alapján alakult ki az a kör, összesen 56 fő, 

akikkel egyéni fejlesztési tervet készítenek. Egyidejűleg rögzítésre kerültek az aktuális 

problémák is. A szükségletek alapján új programelemként a Gyermek- és ifjúsági klub került 

beemelésre, bővítve a segítő módszerek körét. 

 

 

A tevékenységek az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: 
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület szociális támogató tevékenységeinek, 

beavatkozásainak bemutatása 

 

Tevékenység neve 

 

Szociális munka 

 

Tevékenység 

gazdájának 

megnevezése 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Illeszkedés a 

felhívásban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának alábbi pontjaiban 

foglaltakhoz illeszkedik a szociális munka tevékenység: 

 

3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása  

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek  

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció 

feltételeinek megteremtése céljából:  

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti 

vonatkozású programokat is);  

b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, 

akciók;  

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő 

programok;  

d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok;  

e) mediációs és antidiszkriminációs programok;  

B) Folyamatos szociális munka megteremtése:  

a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, 

adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;  

b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, 

megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata;  

c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő 

tevékenysége; 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

Szociális munka céljai 

 A célcsoporttal folytatott szociális munka célja, hogy 

előkészítse egyéni és családi szinten a változási folyamatokat. 

A folyamatos építő kapcsolat révén lehetőséget, támaszt 

biztosítson a változások iránti nyitáshoz.  

 Közös munkával mérsékelje a kliensek helyzetéből adódó 

kockázatokat.  

 Kapcsolatot tartson és klienseket delegáljon a program többi 

tevékenységéhez. A lehetőségek körének teljes ismeretével 

irányítsa a célok eléréséhez szükséges legjobb kombináció 

kialakítását.  
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 Célja továbbá, hogy olyan adminisztrációs rendszert 

működtessen, mely lehetővé teszi a többi tevékenység 

megalapozását, nyomon követését. 

 

A szociális munka célcsoportjai: 

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a munkaerő- 

piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai 

végzettségű lakosok. 

Másodlagos célcsoport: 

 az akcióterületen élő, a fejlesztési programban érintett egyének 

és családjaik,  

 az integrált lakókörnyezetben élők, ahová kiköltöznek a 

szegregált területről a családok. 

Tevékenység szakmai 

leírása  

A szociális munka folyamata 

 

1.1. Egyéni megkeresés – kapcsolatfelvétel – közös diagnózis 

felállítása. Jelen állapot rögzítése (család, lakás, munka, képzettség, 

motiváció) 

A közös diagnózis, a jelen állapot meghatározásánál fokozott 

figyelmet fordítunk arra, hogy a kliens hogyan ítéli meg saját, egyéni 

helyzetét, családban betöltött szerepét, milyennek ítéli körülményeit. 

Ehhez hozzáadódik a szociális munkás saját tapasztalása, e kettőből 

tevődik össze a közös diagnózis. A diagnózis sok szempontú, érinti 

az egyén egészségi állapotát, jelenlegi jövedelemszerző képességét 

(foglalkoztatás, képzettség), lakhatási körülményeit, szociális 

helyzetét. 

 

1.2. A jelen állapotból az elérendő célok (akár vágyak) közös 

meghatározása / Egyéni fejlesztési tervek készítése 

Az egyéni fejlesztési tervek a jelen helyzet diagnózisán alapulnak és 

rögzítik az összes olyan elképzelést, tervet és lehetőséget, amely 

fejlődést jelenthet a jelenlegi állapothoz képest. Ugyanazokon a 

területeken jelöli ki a célokat, melyre a diagnózis kitér. Az eléréshez 

szükséges eszközrendszert a fejlesztési terv tartalmazza, valamint azt 

is, hogy milyen módon kerül dokumentálásra a folyamat. A 

fejlesztési terv hasznos eszköz, amennyiben az egyéni folyamatok 

nyomon követésére alkalmas. Önálló részei: szociális fejlesztési terv, 

egészségügyi terv, karrierterv (jövedelemszerző képesség fejlesztési 

terv), lakhatási fejlesztési terv. 

A folyamatos visszacsatolások dokumentálása (a kliens számára, a 

fejlesztő team számára, a kapcsolódó program tevékenységek 

számára) a haladási részben rögzítésre kerül. Az egyéni fejlesztési 
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terv része a folyamattal kapcsolatos kommunikációs rendszer 

rögzítése is. 

 

1.3 Családra vonatkozó közös, összehangolt fejlesztési rendszer 

kialakítása 

Egyéni fejlesztési tervek összegzése ≠ Családi fejlesztési rendszer 

Az egyéni fejlesztési tervek összessége egy családon belül okozhat 

nehézségeket, feszültségeket, ezért szükséges a család rendszerében 

is áttekinteni az egymást erősítő és az esetlegesen egymást gátló 

folyamatokat. A szociális munka részét képezi a családon belüli 

konszenzus kialakítása. A fejlesztési rendszer fő elemei a családi 

törzslapon rögzítésre kerülnek. 

 

1.4. Kísérés, támogatás / Nem helyette, hanem vele 

Az így előálló fejlődési folyamatok nyomon követése, támogatás, 

kísérés, tanácsadás, szociális alapszolgáltatások biztosítása a 

szociális munka feladata. Beletartozik az egyes segítő 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a képzési, 

foglalkoztatási időszakokban a támogatás, visszacsatolás segítség 

nyújtása, a lehetőségekről teljes körű adatszolgáltatás a kliensek 

részére. Az aktuális lehetőségek szerint a fejlesztési tervek közös 

felülvizsgálata, módosítások. Kapcsolati szociális munka 

 

1.5. Kríziskezelés, mediáció 

Az érték és érdek konfliktusok, a strukturális konfliktusok, az 

információs konfliktusok kezelése, megelőzése a szociális munka 

feladata. Ide tartozik a befogadó közösséggel való párbeszéd 

kezdeményezése, az érdekek egyeztetése révén a konszenzusos, vagy 

kompromisszumos megoldások megtalálásának segítése (mediáció) 

 

1.6. Szociális adminisztráció működtetése 

A projektben végzett szociális munkához kapcsolódó kötelező és 

nem kötelező adminisztráció működtetése, elektronikus és papír 

alapon, ehhez szükséges anyag (irodaszerek, fénymásolópapír, 

nyomtató toner, CD, stb.) biztosítása, havi átlagköltséggel tervezve. 

Tervezett anyaglista mellékelve.  

 

A szociális munka az alábbi problémákra reagál:  

 a beilleszkedés, mobilizáció problémáira 

 az adósságfelhalmozás kezelésére 

 a szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiányára, elégtelenségére 

 az iratok hiányára 

 az otthoni segítő szolgáltatások hiányára, elégtelenségére 
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A szociális munka helyszínei 

 Jelenlét Ház 

 családok otthonai 

 

Szociális munka kimenetei: 

Egyéni fejlesztési tervek, családfejlesztési rendszerek készülnek a 

célterületen élő, fejlesztésben érintettek részére 

 

Szükséges szakmai stáb 

- 1 fő szociális munkás 

- 2 fő szociális munkás megbízási szerződéssel, heti 20 

órában / fő 

- 1 fő szociális koordinátor 

Tevékenység iránti 

igény bemutatása, 

indokoltsága 

A felkészülési időszakban 42 irányított mélyinterjú készült el, a 

projektfejlesztés szakaszában a szociális munkások ismét végigjárták 

a területet, felkeresték a lakosokat, az ott élőket, 129 db adatfelvétel 

történt, és ezek alapján minimálisan 56 egyéni fejlesztési terv jöhet 

létre. Az interjúkból az derült ki, hogy a célcsoporton belül sok a vélt 

és valós probléma, megoldatlan élethelyzet, kevés a pontos ismeret, 

információ. A hátrányos helyzetűek problémáinak egyik része az 

önismeret, a saját erőforrások ismeretének hiánya, a 

problémamegoldó képesség hiánya. Ezért nagyon fontos, hogy 

megerősítsük az egyénekkel, családokkal való munkát, azt 

tervszerűen, következetesen, dokumentáltan végezzük. Alapvető 

problémáik oldása után jöhetnek a következő lépcsőkben a 

közösségi, társadalmi felzárkózási elemek.  

Megvalósítás tervezett 

kezdete 
2017. július 1. 

Megvalósítás tervezett 

vége  
2020. június 30. 

Tevékenység 

megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

Bér jellegű költségek 

 

Szociális munkás: 1 főállású + 2 fő heti 20 órás megbízási díjas  

Bér + járulékok = 16.750.815 Ft 

 

Szociális koordinátor: 1 fő főállású munkaszerződéssel 

Bér + járulék = 9.139.850 Ft 

 

Egyéb költségek 

 

Útiköltség:  

 

Bruttó 59.000 Ft/hó × 36 hó = bruttó 2.124.000 Ft 

 

Az útiköltség soron tervezett összeg  
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1. a szociális koordinátor munkába járásának költségét  

2. a szociális munkások, szociális koordinátor és a 

közösségfejlesztő akcióterületi ügyintézését, és kiküldetését, 

valamint  

3. a célcsoport közszolgáltatások elérését segítő utazási 

költséget tartalmazza. 

 

1. Munkába járásként elszámolt útiköltség 

 

Alátámasztás 

A szociális koordinátor munkavégzésének helye Pécs és Mágocs, így 

ő heti 3 napot (havi 12 napot) utazik Pécs-Mágocs viszonylatban. A 

tömegközlekedés Pécs – Mágocs települések között nagyon 

körülményes, minimum 1 átszállással lehet megközelíteni Pécsről 

Mágocs települést és visszairányban is ugyanez a helyzet. A 

www.menetrendek.hu oldalról letöltött menetrendek alapján 

megállapítható, hogy az 50 km-es út megtétele tömegközlekedéssel a 

leggyorsabb járat esetén is 1 óra 35 perc, ami napi több mint 3 órás 

utazást jelentene tömegközlekedéssel.  

Ugyanezen távot gépkocsival 45 perc alatt lehet megtenni, vagyis a 

tömegközlekedéssel való utazás a duplája időben a gépjárművel való 

közlekedéshez képest, ezért a szociális koordinátor saját gépjárművel 

közlekedik a munkavégzésének helyszínei és a lakóhelye között.  

 

A tömegközlekedéssel való utazás költsége a legolcsóbb, reggel 8 óra 

körül érkező buszjárat esetében Pécs-Mágocs viszonylatban egy útra: 

1.205 Ft, ami naponta 2.410 Ft-ot jelentene Pécs-Mágocs és Mágocs-

Pécs útra.  

 

A munkába járás költségének térítése a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően 15 Ft/km, ennek alapján 1 napi munkába járás költsége: 

15 Ft/km × 100 km = 1.500 Ft.  

Ezek alapján alátámasztható, hogy nem csak időben, de a költségek 

tekintetében is hatékonyabb a munkavállaló munkába járása saját 

gépkocsihasználattal.  

1 hónapra: 12 nap × 1.500 Ft = 18.000 Ft/hó,  

2018. május 1 - 2020.06.30-ig: 26 hónapra: 26 hó × 18.000 Ft= 

468.000 Ft 

Teljes projekt időszakra összesen: 468.000 Ft 
 

2.  Kiküldetési rendelvénnyel elszámolt útiköltség 

 

Alátámasztás 

Szakmai stáb tagjainak részére, a szakmai megvalósításhoz 

kapcsolódó utazások, kiküldetések költségeire, melyek lehetnek: 

szakmai egyeztetések, projekt megbeszélések, esetkonferenciák, 

esetmegbeszélések, közösségfejlesztéshez kapcsolódóan anyagok és 

szolgáltatások beszerzése érdekében végzett hivatalos utak.  

http://www.menetrendek.hu/
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A Felhívásban meghatározott, a szociális munkások számára 

kötelező szakmai képzés helyszínére, valamint a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat által a városrehabilitációs projektekben dolgozó 

szociális munkásainak és közösségfejlesztőinek belső képzéseire 

történő utazás költségeinek biztosítása érdekében.  

 

Az eddig felmerült utak:  

Dombóvár:  

 

NAV üzemanyagnorma, valamint fogyasztási norma alapján 

meghatározott, kiküldetési rendelvénnyel alátámasztott útiköltség 

elszámolás szakmai megvalósítók részére 2017.09.01-2018.04.30-ig 

tartó időszakban havi rendszerességgel került rögzítésre és könyvelve 

a vonatkozó jogszabályok alapján.  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület nem rendelkezik olyan 

hivatali gépjárművel, amely a projektben dolgozó szakmai 

megvalósítók rendelkezésére bocsáthatók lennének. A rendelkezésre 

álló gépjárművek kizárólag normatív finanszírozással (Támogató 

Szolgálat, Fogyatékosok Intézménye, Tanyagondnoki Szolgálat) 

működtetett intézmények és szolgáltatások esetén vehetők igénybe. 

Jelen projekt keretében a szakmai megvalósítók saját gépjárművüket 

használva jogosultak az amortizációs költség elszámolására.  

2017.09.01-2018.04.30-ig (8 hónap) 2 főre ténylegesen felmerült 

kiküldetési költségek, amortizációval: 167.810 Ft. 

 Fennmaradó projektidőszakra elszámolni kívánt összeg a fenti, 

ténylegesen felmerült összeg figyelembevételével:  

2018.05.01-2020.06.30-ig (26 hónap) 3 főre, amortizációval: 

818.074 Ft 

 

Teljes projekt időszakra összesen: 985.884 Ft 
 

  

3. Célcsoport közszolgáltatások elérését segítő utazási 

költség 

 

2017.09.01-2018.04.30-ig (8 hónap) 1 főre ténylegesen felmerült 

Célcsoporttagok ügyintézése érdekében felmerülő utazási költségek, 

amortizációval: 83.950 Ft. 

 Fennmaradó projektidőszakra elszámolni kívánt összeg a fenti, 

ténylegesen felmerült összeg figyelembevételével:  

2018.05.01-2020.06.30-ig (26 hónap) 3 főre, amortizációval: 

818.513 Ft  

Teljes projekt időszakra összesen: 902.463 Ft 

 

Munkába járásként elszámolt útiköltség, kiküldetési 

rendelvénnyel elszámolt útiköltség, valamint célcsoport 

közszolgáltatások elérését segítő utazási költség mindösszesen: 

468.000 Ft + 167.810 Ft + 818.074 Ft + 83.950 Ft + 818.513 Ft = 

2.356.347 Ft, melyből elszámolni kívánt összeg: 2.124.000 Ft.  
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Szociális adminisztráció anyagköltsége 

bruttó 904.870 Ft 

 

Marketing, kommunikációs költségek  

a szociális munka tevékenység és a közösségfejlesztés tevékenység 

népszerűsítésére, a közösségi programok, klubok, események 

hirdetésére szükséges plakátok, szórólapok tervezése és nyomtatása.  

bruttó 1.318.975 Ft  

 

 

A személyes és családi fejlesztési tervekkel való felzárkóztatás mellett fontos elem a 

lakókörülmények javítását szolgáló szociális bérlakás bővítő programelem, amelynek szereplői 

maga a célcsoport, a konkrét költöztetéssel érintett lakókörnyezet és általában a közvélemény 

is. Bár az integrált környezetbe való költözésre az „Élhetőbb  lakókörnyezetünkért„  Mágocson 

TOP-4.3.1-15-BA-2016-00003 kódjelű projektben kerül sor, az arra való felkészülés humán 

vonatkozásait a jelen projekt tudja biztosítani. A felmerülő problémák, alakuló élethelyzetek 

kezelésében pedig a szakértői támogatás ad segítséget. 

 

 

Tevékenység neve 

 

Lakáskísérés 

 

Tevékenység 

gazdájának 

megnevezése 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Illeszkedés a 

felhívásban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának alábbi pontjaiban 

foglaltakhoz illeszkedik a szociális munka tevékenység: 

 

3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása  

 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek  

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció 

feltételeinek megteremtése céljából:  

b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, 

akciók;  

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő 

programok;  

d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok;  

B) Folyamatos szociális munka megteremtése:  

a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, 

adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;  

b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, 

megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata;  
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F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása  

a) hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés 

elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok 

tisztázása stb.);  

b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal 

bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban 

történő segítségnyújtás;  

c) közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs 

segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás 

helybejutásának segítése, koordináció, stb.). 

 

3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó 

tevékenységek 

"c) amennyiben a projekthez kapcsolódóan az 

szegregátumból/szegregációval veszélyeztetett területről 

kiköltöztetés is tervezett a TOP-4.3.1 felhívás keretében, úgy elvárás, 

hogy a költözők mellett a beavatkozási területen (a költözéssel 

érintett ingatlanok környezetében) élők felkészítése is megtörténjen, 

amelyre az alábbi tevékenységek használhatók, melyek 

projektünkben az alábbiak szerint állnak rendelkezésre: 

 mentorálás: 

A háztartások számára a szociális munkások pénzügyi, 

családszervezési és életvezetési tanácsadási, adósságkezelési 

tanácsadás szolgáltatást biztosítanak 

- A pénzügyi tanácsadás keretében a háztartások bevételeit 

(mukaerőpiaci és transzfer jövedelem stb.) kiadásait 

(rezsiköltségek, létfenntartás, iskoláztatás költségei stb.) 

számba veszik, segítenek a kiadások ütemezésében, a 

háztartási döntések prioritásainak felállításában, megtanítják 

a klienseket a háztartási napló vezetésére, és szükség esetén 

segítik annak vezetését, majd a hónap végén közösen 

áttekintik a kiadások-bevételek alakulását. 

- családszervezés és életvezetési tanácsadás 

A szociális munkások megismerik a család működésmódját, 

a családokkal közösen feltárják a szervezési problémákat, így 

a család napirendjét, hangsúlyt fektetve a gyermekek 

napirendjének kialakítására.  A szociális munkások 

facilitálják a projektben résztvevők jövőtervezését, képesek 

legyen a jövőre vonatkozó célokat kitűzni és a célokhoz 

tevékenységet tudjanak rendelni, mindemellett a kliensek 

assszertivitását. 

 

 mediátor biztosítása  
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- A szociális munkások konfliktusok esetén ellátják a 

mediáció feladatát, közvetítenek az érintett felek között. A 

segítő szakember feltárja a konfliktus forrását, közelíti a 

felek álláspontját, valamint a győztes-győztes helyzet 

kialakítására törekszik. A mediáció az értő kommunikáció 

módszerét alkalmazza, amennyiben szükséges a felek 

megállapodását írásban is rögzíti, amit aláírásukkal is 

ellátnak. Amennyiben a szociális munkások kompetenciáját 

meghaladja az adott konfliktus kezelése, akkor szakképzett 

mediátor bevonására is sor kerülhet. 

 attitűdformáló tréningek 

- Az tréningek célja, hogy a résztvevők együttműködési 

készsége, szterotípiái változzanak, képesek legyenek az 

elfogadás irányába elmozdulni.  A szociális munkások 

érzések kifejezését, empátiás készséget fejlesztő gyakorlatok 

segítségével formálják a résztvevők attitűdjét (alkalmazható 

gyakorlatok pl.: Mi házunk, Asszertivitás játék) 

 

 előzetes találkozási alkalmak biztosítása a lakók és az odaköltözők 

között, melyek moderátor, facilitátor bevonásával zajlanak  

- A szociális munkások látják el a moderátos és a facilitátor 

szerepkörét is, elkísérik a költözésben érintetteket jövőbeni 

lakóhelyükre, bemutatják a leendő szomszédokat 

egymásnak, segítik a kapcsolatfelvételt és az adott 

lakókörnyezetben élők közötti kommunikációt. 

Tájékoztatják az érintett klienseket a lakások használatának 

lényeges szabályairól (pl.: fűtés, szellőztetés, napi-heti 

takarítás) és az együttélés alapvető szabályairól. 

 lakossági fórumok szervezése. 

- Az önkormányzattal közösen szervezett lakossági fórumról 

tájékoztatják a lakosságot, felhívják a részvétel jelentőségére 

a figyelmet, támogatják a projektben érintetteket 

véleményük megformálásban, artikulálásában az 

empowerment technika alkalmazásával. Felkészítik a 

lakosokat a fórum sikeres megvalósulásához szükséges 

szabályok betartására.  

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

Lakáskísérés céljai 

1. Az akció területen élő hátrányos helyzetű, alacsony jövedelemmel 

rendelkező családok támogatása a lakásfenntartással és 

háztartásgazdálkodással kapcsolatos problémáik megoldásában, pl. 

közüzemi tartozások rendezése, jövedelem beosztása, stb.  

2. A TOP-4.3.1-15-BA-2016-00003 „Élhetőbb 

lakókörnyezetünkért” Mágocson pályázat keretében 3 család 



 93 

integrált lakókörnyezetbe való költözésének előkészítése és a 

költözési folyamat támogatása a szociális munka eszközeivel.  

Az infrastruktúra fejlesztések megkövetelik, hogy folyamatos 

tájékoztatás, kétirányú kommunikáció kísérje a lakók életét is 

jelentős mértékben befolyásoló változásokat. A tevékenység célja 

ezen kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése, a bizalom 

növelése mindkét irányba, a tapasztalat hiányából fakadó hibák 

közös korrekciója. Az, hogy ki fog költözni, nem felsőbb döntés 

eredménye kell, hogy legyen. A közösségi, nyílt döntéshozatal, a 

szabályok lehetőségek alapján az egyéni döntések meghozatala 

fontos és a szociális munka valamint a coaching elemekkel 

fejlesztendő tevékenység. A lényeg, hogy nem KÖLTÖZTETÉS, 

hanem KÖLTÖZÉS a végeredmény, állampolgári jog és szabadság. 

A költözésre rászorulók, azt önként vállalók közül pályázati 

formában kerülnek ki a költözők.  

3. Az integrált lakókörnyezetbe költöző családok közvetlen 

szomszédságának felkészítése a családok befogadására. 

 

Lakáskísérés célcsoportjai 

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a munkaerő- 

piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai 

végzettségű lakosok. 

Másodlagos célcsoport az együttműködés során a változásra 

felkészült, annak megpályázására vállalkozó, és annak szabálya 

szerint a költözést vállaló családok köre. 

Harmadlagos célcsoport: az integrált lakókörnyezetben költöző 

családok közvetlen szomszédsága. 

Az integrált lakókörnyezet kiválasztása a költöző családok számára a 

településen belül kardinális kérdése a projektnek. Mágocs 2009 óta 

városi rangot kapott, de megtartotta falusias jellegét.  Az itt élőknek, 

fontosak a jó szomszédi viszonyok, az egymást támogató 

kisközösségek.  

Mindhárom ház családi házak szomszédságában került kiválasztásra. 

Fontos szempont volt, hogy a házak a felújítások és az építés után 

illeszkedjenek az utcaképhez, ezzel is segítve a gyorsabb 

beilleszkedést.  

A felújításra váró lakóházak közül a Dózsa utca 9. sz. zsákutcában 

helyezkedik el a település központjához közel.  Nagy udvarral, mely 

akár kisgyermekes családnak nyújthat segítséget a gyermekek 

biztonságos játszó környezet kialakításában valamint nagy kerttel, 

mely a későbbiekben akár konyhakertként is funkcionálhat. Az 

utcában lakók megfelelő lakókörnyezettel rendelkeznek, tiszta, 

szépen kialakított portákkal.  
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A Dózsa u. 23. szám alatt lévő lakóingatlan szomszédságát nyugdíjas 

családok lakják. Inspiráló lehet az oda költöző családnak, hogy a 

szomszédságokban már kialakított konyhakertek, rendezett udvarok, 

házi állatok vannak.  

A felépítésre váró lakóingatlan, jelenleg még csak építési telek 

mindkét szomszédjában aktív korú, fiatal felnőttek, kisgyermekekkel 

laknak.  

A jelenlegi lakókörnyezetnél jóval nagyobb komfort fokozatú 

szociális bérlakásokba költöztetés mellett a település vezetésének az 

is fontos volt, hogy egy támogató, segítő, összetartó kis közösségben 

tudhassa a szegregációból kikerült családokat.  

Tevékenység szakmai 

leírása  

1. Fontos a lakhatási viszonyok objektív felmérése. 

(Tulajdonviszonyok, lakhatás körülményei, közművekhez való 

hozzáférés, a használat és a fizetési lehetőségek viszonya.) A 

tartozások törlesztésére irányuló vállalások mellett a környezet 

rendben tartására és a segítővel való együttműködésre, 

kapcsolattartásra kell törekedni. Ennek végén kialakul az a kör, aki 

érintett lehet a szociális bérlakásba való költözés által a jobb 

életkörülmények közé kerülésre. 

 

2. Integrált lakókörnyezetbe költözés kísérése 

A közös diagnózis, a jelen állapot meghatározásánál fokozott 

figyelmet fordítunk arra, hogy a kliens hogyan ítéli meg saját, egyéni 

helyzetét, családban betöltött szerepét, milyennek ítéli körülményeit. 

Ehhez hozzáadódik a szociális munkás saját tapasztalása, e kettőből 

tevődik össze a közös diagnózis. A diagnózis sok szempontú, érinti 

az egyén egészségi állapotát, jelenlegi jövedelemszerző képességét 

(foglalkoztatás, képzettség), lakhatási körülményeit, szociális 

helyzetét. E diagnózis következtetései alapján nyílt 

kommunikációban kerül sor az integrált lakókörnyezetbe történő 

költözés lehetőségének vizsgálatára. Ha a körülmények analízise 

lehetővé teszi a fenntartható mobilizációt, akkor a szociális 

munkással közösen tervezi meg a család a költözést, a hiányzó 

erőforrásokat a közösségen keresztül pótolva. 

 

3. A szociális bérlakások használatának előkészítése 

A legtöbb félelem és kritika a nem rendeltetésszerű 

lakáshasználathoz kötődik. Munkacsoportokon, tréningeken, de akár 

az egyéni találkozások alkalmával is fontos, hogy készüljünk 

közösen ezekre a helyzetekre. A lakások berendezési elemeinek 

megismerésével, az új lehetőségek használati módjával fontos 

tisztában lenni. Az új helyre költözőkkel a környék közös bejárása, 

az ottani közösség „szabályaira” való felkészülés csökkenti a 

feszültséget és a bizonytalanságot. Ennek érdekében a szociális 
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munkás és a közösségfejlesztő felkészítést szervez „Hogyan 

használd a lakásodat?” címmel. Itt az energiatakarékos praktikáktól 

a környezettudatos mindennapokig sok új információt kapnak a 

megújult lakások használói. Egy, már elkészült lakás bejárása – 

szakértők bevonása – tapasztalati tanulás képezi részét a 

folyamatnak. 

 

A lakáskísérés tevékenység a Felhívásban foglaltaknak 

megfelelően került megtervezésre, tartalmazza a beilleszkedést 

elősegítő tevékenységeket is, mentorálást, attitüdformálást.  

 

A lakáskísérés az alábbi problémákra reagál 

 a beilleszkedés, mobilizáció problémáira 

 a lakhatási jogviszony rendezetlenségeire 

 a lakásfenntartási problémák kezelésére 

 az adósságfelhalmozás kezelésére 

 a lakáshasználati problémák megoldására 

 a szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiányára, elégtelenségére 

 az iratok hiányára 

 

A lakáskísérés kimenetei 

 költözési tervek 

 megváltozott lakás körülményekre, lakásüzemeltetésre 

felkészült családok 

 beilleszkedés az integrált lakókörnyezetbe. 

 

A lakáskísérés megvalósulási helyszínei 

 Jelenlét Ház 

 családok otthonai 

 

Szükséges szakmai stáb 

- 1 fő szociális munkás 

- 2 fő szociális munkás megbízási szerződéssel, heti 20 

órában / fő 

- 1 fő szociális koordinátor 

Tevékenység iránti 

igény bemutatása, 

indokoltsága 

Az előzetes igényfelmérések és a pályázati lehetőségek alapján 3 

család esetében van esély új szociális bérlakás igénybevételére, más 

esetben a saját házon belüli komfortosítás lehetősége áll fenn. A 

programelem alapvető feladata, hogy tágabb körben foglalkozzon 

mindazokkal, akik tennének a lakáskörülményeik javításáért. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 
2017. július 1. 
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Megvalósítás tervezett 

vége  
2020. június 30. 

Tevékenység 

megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

A tevékenységet a szociális munkát megvalósító szakmai stáb 

végzi, a becsült költséget lásd a „szociális munka” tevékenység 

költségénél. 

 

Tevékenység neve 

 

Szakértői támogatás 

 

Tevékenység 

gazdájának 

megnevezése 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Illeszkedés a 

felhívásban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának alábbi pontjaiban 

foglaltakhoz illeszkedik a tevékenység: 

3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 

B) Folyamatos szociális munka megteremtése:  

a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, 

adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;  

b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, 

megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata;  

c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő 

tevékenysége; 

d, szociális munkások szupervíziója 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

A tevékenység célja 

A pályázati program igényfelmérési szakaszában még nem voltak 

ismertek azok a személyek, családok, akiket egyéni fejlesztéssel 

szükséges támogatni. A fejlesztési szakaszban felszínre jövő 

speciális problémákra, aktuális élethelyzetekben való támogatásra is 

szükség van a tapasztalatok szerint. A programelem célja a szükséges 

szakemberek bevonása, elérhetőségük megteremtése. 

Célcsoportja 

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a munkaerő- 

piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai 

végzettségű lakosok. 

Tevékenység szakmai 

leírása 

A szakértői támogatás az igényfelmérési szakaszban nem 

diagnosztizált problémákra reagál; mivel nem tudjuk pontosan, hogy 

a közösségi – szociális munkás folyamatok előrehaladásával milyen 

speciális problémákra kell szakértői segítséget igénybe venni, ezért 

körvonalaztunk egy olyan eszközt, amely rugalmasan reagál a projekt 

igényeire, a szociális munka folyamatának és speciálisan a 

célcsoport tagokra irányuló szakértői szolgáltatások 

biztosításával. 
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Lehet építész, mezőgazdász, orvos, területfejlesztő, pedagógus, 

pszichológus, jogász, szociológus és bármilyen egyéb szakember, 

attól függően, hogy melyik eszköz hatását kívánjuk erősíteni, hol 

szükséges egyéb szakember bevonása a tervezetteken kívül, a 

célterületen élő, hátrányos helyzetű célcsoporttagok szociális, 

egészségügyi, oktatási, nevelési, lakhatási stb. ügyeinek 

megoldása érdekében.   

 

A szakértői támogatás költségeinek tervezése átlag költséggel került 

megtervezésre, alkalmankénti bontásban, átlagköltséggel számolva. 

Jelen tevékenység esetében egy alkalom alatt egy db szakértői 

szerződést értünk, mely szerződésben foglalt szakértői tevékenység 

több alkalomra is vonatkozhat, tekintettel a szakértői tevékenységek 

széles skálájára.   

 

Példák a lehetséges szakértőkre 

 mediátor 

 orvos,  

 pedagógus,  

 jogász,  

 logopédus,  

 felnőtt és gyermekpszichológus,  

 drámapedagógus,  

 gyógypedagógus,  

 egyéb fejlesztő szakember,  

 műszaki szakértő,  

 építész,  

 mezőgazdász, stb. 

Tevékenység iránti 

igény bemutatása, 

indokoltsága 

A program jellegéből adódóan itt leginkább a gyakorlatból vett 

tapasztalatokkal támasztható alá az indokoltság. A Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület a korábbi szociális városrehabilitációs 

projektjeiben szerzett tapasztalatai alapján tervezete meg ezen 

tevékenység tartalmát és költségeit. Az együttműködések során 

erősödnek meg általában azok a pontszerű igények, melyek 

felbukkantak az interjúkban is (pl. eszközkezelőnél van a lakás, nem 

tudnak hozzájutni a gyerektartáshoz, speciális jogi, egészségügyi 

problémáik vannak.) 

A szociális munkások gyűjtik össze a célcsoporttagok részéről 

jelentkező igényeket, az ő javaslataik alapján biztosítjuk a 

célterületen élő, hátrányos helyzetű egyének vagy családok részére a 

szakembereket. Ezen eszközzel valódi segítséget tudunk nyújtani az 

egyedi esetekben is. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 
2018. május 1. 
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Megvalósítás tervezett 

vége  
2020. június 30. 

Tevékenység 

megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

A projektidőszak alatt várhatóan 130 szakértői óra bruttó 8.000.-Ft-

tól 12.000.-Ft-ig terjedő összegben. 

Bruttó 1.241.500 Ft a projekt megvalósítás teljes időtartama alatt. 

 

Minden felzárkóztatási program kiemelten fontos eleme a közösségfejlesztés, a problémák 

feltárásától a cselekvési stratégiák kialakításáig terjedő széles módszertannal. A célcsoportra, 

mint közösségre, ugyanúgy figyelmet kell fordítani, mint a tágabb, befogadó közösségre. Az 

alábbiakban részletezett közösségfejlesztési programelemek, valamint a Magyar Máltai Szeret 

szolgálat Egyesület, az Alapítvány Alsómocsoládért és Mágocs Város Önkormányzata 

lebonyolításában tervezett klub rendezvények egyaránt a közösségi- tanulás, - 

tapasztalatszerzés,- cselekvés leghatékonyabb formáit kívánják alkalmazni. A közösségi 

megoldások egyben segítik a fenntarthatóságot is. 

 

Tevékenység neve 

 

Közösségfejlesztés 

 

Tevékenység 

gazdájának 

megnevezése 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Illeszkedés a 

felhívásban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának alábbi pontjaiban 

foglaltakhoz illeszkedik a közösségfejlesztési tevékenység: 

 

3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása  

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek  

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció 

feltételeinek megteremtése céljából:  

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti 

vonatkozású programokat is);  

b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, 

akciók;  

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő 

programok;  

d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok;  

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére  

c) közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok 

lebonyolításának költségei és a kapcsolódó szükséges 

eszközbeszerzés költségei, amennyiben a termesztett növények 

kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják, és nem kerülnek 

értékesítésre.  
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3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó 

tevékenységek 

b) közösségfejlesztő program végrehajtása; 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

Közösségfejlesztés célja 

A területi alapú közösségfejlesztés, közösségépítés kulcsszava a 

képessé tétel, mely a területen élő helyi lakosokra koncentrál – 

számba veszi a helyi lakosok belső- és külső erőforrásait, segít a helyi 

problémák analizálásában és feldolgozásában, különböző idő-

intervallumokban segíti a terület fejlesztéséhez kapcsolódó 

tennivalókat, terveket, célokat és a megvalósítás eszközeit.  

A módszer segítségével a helyi lakosok közös érdekek mentén 

kezdenek el együttműködni egymással és a befogadó város 

szereplőivel – megtanulják képviselni a saját- és a közösség érdekeit, 

kapcsolatokat építenek ki a helyi intézményrendszer szereplőivel, az 

elért eredményeket pedig visszacsatolják a helyi közösség felé. A 

módszer arra ad lehetőséget, hogy a közösségben meghatározó helyi 

csoportok, szervezetek helyett saját maguk képviseljék az ott élőket 

(egymást), átlépve a passzív (kapó / elfogadó) szerepkörből az aktív, 

cselekvésre kész (önállóan intézkedni tudók) szerepkörébe 

 

A Közösségfejlesztés célcsoportja: 

 Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a munkaerő- 

piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai 

végzettségű lakosok. 

 az akcióterületen élő egyének és családok, társadalmi és 

jövedelmi helyzetüktől függetlenül 

 az integrált lakókörnyezetben élők, ahová kiköltöznek a 

szegregált területről a családok. 

Tevékenység szakmai 

leírása  

A közösségfejlesztés folyamata 

0. Terület első benyomásainak rögzítése: a lehetőleg közösségen 

kívülről érkező szakember (coach) megismeri a célterületet: 

megfigyeli az utcákat, utakat, házakat, a helyi lakosok szokásait, a 

lakhatási körülmények „látható” jeleit rögzíti, a területet a kívülről 

érkezők szemével elemezze. 

 

1. Egyéni megkeresések (1-3 hónapos időszak): a területen élő 

lakosok megkeresése, beszélgetés kezdeményezése a helyi 

problémákról; rövid partner-kártya kitöltése a beszélgetés alapján 

(elérhetőségek és azon területek számbavétele, amelyeken az adott 

illető közösségi szinten mozgósítható) 

 

2. Munkacsoportok alakítása a helyi lakosok részvételével: 

rendszeres, heti szintű ülések egy adott témakörben (pl. lakhatás, 
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oktatás, közösség, közbiztonság). A munkacsoportok munkáját a 

coach moderálja, az aktuális témákat azonban mindig a közösség 

hozza, és a probléma megoldására tett javaslatok is a helyi lakosoktól 

származnak. 

 

3. Javaslatterv készítése: a terület problémáinak számbavétele, azok 

listázása (rövid-, közép- vagy hosszú távú, attól függően, hogy 

milyen szereplők és források szükségesek a probléma feloldásához), 

illetve a probléma megoldására tett javaslatok összegyűjtése, 

melyben a helyi lakosok vállalásai (társadalmi munka / szervezés / 

kapcsolatfelvétel stb.) is rögzítésre kerül. 

 

4. A javaslatterv feldolgozása / folyamatos munkacsoporti munka / 

kis akciók szervezése: a külső szakember jelenléte már egyre 

kevésbé indokolt, a helyi lakosok a munkacsoporti struktúrában 

kialakították a kereteiket, a munkafolyamatok szabályrendszerét, 

megtanulták, hogyan képviseljék saját- és közösségük érdekeit, a 

folyamatot akár önállóan is tudják működtetni (reális esetben ez min. 

5-7 év, de már 1-1,5 évnyi közös munka után is jelentős változások 

tapasztalhatók a közösségben). Kezdetben kis akciókat szerveznek / 

terveznek, mely során a projekttervezés alapjait is elsajátítják. 

 

5. Közösségi / Személyes tapasztalatszerzés másutt már bevált 

együttműködések, sikeres egyéni és közösségi megoldások 

bemutatásával, „Látó” utak szervezésével: 

A Látóutak elnevezésű programelem célja, hogy a program 

célterületén élők tapasztalatot szerezzenek más településeken zajló, 

vagy már lezajlott teleprehabilitációs programokkal kapcsolatban.  

A Látóutak tervezett helyszínei: Pécs, Veszprém, Tarnabod, 

Kaposvár, Monor, ahol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenleg is 

futó teleprehabilitációs programjainak helyszíneit látogatják végig a 

célcsoporti tagok, beszélhetnek az ott élőkkel, és az ott dolgozó 

kollégákkal.  

A Látóutak tervezett költsége az utazást, az étkezést foglalja 

magában. 

Tervezett helyszínek össztávolsága: 1.750 km 

A tevékenység tervezett dátumai: 2018. május, július, 2019. június,  

július,  augusztus. 

 

A Közösségfejlesztés az alábbi problémákra reagál 

 a beilleszkedés, mobilizáció problémáira 

 az eltérő társadalmi- és érdekcsoportok távolsága az 

akcióterületen 
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 a közösségi színterek működési rendszerének hiányosságai 

 a közösségi terek hiánya 

 az egységesen elfogadott közösségi célok hiányára 

 a rossz szomszédsági kapcsolatokra 

 rossz közbiztonsági helyzetre 

 a közösségi szerveződések megszűnéséből adódó hiányokra 

 arra, hogy a közösségi aktivitás nem a helyi lehetőségeket 

használja elsősorban 

 a terület megítélésének folyamatos leértékelődésére 

 egymás segítésére, „kaláka” típusú közös munkákra 

 

A Közösségfejlesztés kimenetei 

 Működő munkacsoport 

 Helyi, hátrányos helyzetű lakosok által szervezett és 

megvalósított közösségi rendezvények 

 „Látó” utakon szerzett tapasztalatok 

 

A közösségfejlesztési tevékenység helyszínei 

 Jelenlét Ház 

 Családok otthonai 

 Az akcióterület és Mágocs település közösségi terei, 

színhelyei 

 „Látó utak” esetében más települések 

 

Szükséges szakmai stáb 

 1 fő közösségfejlesztő 

Tevékenység iránti 

igény bemutatása, 

indokoltsága 

Az előzetes igényfelmérés alapján szinte mindegyik interjúban 

visszaköszön az igény a kapcsolati kör szélesítésére, általuk is 

elérhető ismeretterjesztési közösségi alkalmakra, a közbiztonsággal 

kapcsolatos problémák megbeszélésére, a jó minták megismerésére. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 
2018. március 1. 

Megvalósítás tervezett 

vége  
2020. június 30. 

Tevékenység 

megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

Személyi jellegű kiadások 

 

Közösségfejlesztő: 1 fő főállású munkaszerződéssel 

bruttó bér + járulékok = 6.859.300 Ft 

 

Egyéb költségek 

 

Közösségi rendezvények, kisakciók költségei: 

bruttó 91.440 × 30 alkalom = bruttó 2.743.200 Ft 
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„Látó” utak 

5 alkalom - 50 fő/ alkalom 

Tervezett helyszínek távolsága: 1.750 km  

Buszbérlés átlagára 597 Ft/km 

Étkezés biztosítása hátrányos helyzetű célcsoporttagok részére: 

1.919 Ft/fő / napi 3-szori étkezéssel számolva 

Tervezett létszám: 50 fő / alkalom 

Bruttó 304.800 × 5 alkalom = bruttó 1.524.000 Ft 

 

 

Tevékenység neve 

 

Ezermester Klub 

 

Tevékenység 

gazdájának 

megnevezése 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Illeszkedés a 

felhívásban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának alábbi pontjaiban 

foglaltakhoz illeszkedik a tevékenység: 

3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció 

feltételeinek megteremtése céljából: 

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti 

vonatkozású programokat is); 

b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, 

akciók; 

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő 

programok; 

d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok; 

e) mediációs és antidiszkriminációs programok; 

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére: 

a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló 

jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve 

foglalkoztatási programok); 

3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó 

tevékenységek 

b) közösségfejlesztő program végrehajtása 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

Az Ezermester Klub célja 

Elsődleges célja a képessé tétel, munkaerőpiaci alapkompetenciák 

fejlesztése: a helyi lakosok, első sorban az ezermester 

klubfoglalkozásokon résztvevő célcsoporti tagok sajátítsák el a 

lakásukban és a környezetében elvégezhető egyszerűbb, különösebb 

szakértelmet nem igénylő munkafolyamatokat: motoros fűrész 
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biztonságos használata a téli tűzifa feldolgozásához, fűkasza helyes 

és biztonságos használata a környező zöld területek rendben 

tartásához.Legyenek képesek kisebb háztartási hibák helyreállítására.  

Cél, egy önszerveződő, környezet javító-szépítő kezdeményezés 

generálása olyan kisebb-nagyobb felújítási munkálatok elvégzésére, 

melyek a célcsoport életkörülményeit, lakókörnyezetük és lakhatásuk 

körülményeit is javítják, ezáltal a munkavállaláshoz szükséges 

képességek, készségek tapasztalatai tanulás útján fejlődnek, 

elősegítve a korábban inaktív, munkanélküli célcsoporttagok képzése 

illetve foglalkoztatásba integrálását.  

Cél, hogy a klub vezető megtalálja azt a helyi lakost aki, 

későbbiekben ezt az önszerveződő csoportot vezetni tudja, a klub 

vezető mentorállása mellett. 

 

Célcsoportja 

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a munkaerő- 

piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai 

végzettségű lakosok. 

Másodlagos célcsoport a családban az „ezermester” szerepet betöltő 

fiatalok és felnőttek, akik el tudják végezni a kisebb javításokat, 

gondoskodni tudnak a lakókörnyezet állapotáról  

Tevékenység szakmai 

leírása 

Az Ezermester klub működésének folyamata: 

 

1.1. Csapatépítés-tagtoborzó 

A tevékenység indításának elején egyéni megkeresésekkel (egymást 

ajánlva, baráti csoport együttes jelentkezésével) kialakításra kerül 

egy 10-12 fős állandó közösség, akik feltérképezik a klub munkájával 

orvosolható problémákat. 

 

1.2. Szabályzat létrehozása a használat, igénybevétel szabályainak 

közös kidolgozásával 

A kialakult klubtagság fontos feladata a szabályrendszerének 

megalkotása, mely kiterjed a beérkező feladatok, felkérések 

súlyozására, az eszközök használatának módjára, a felelősségek, 

esetleges következmények kezelésére. A klubtagság és a külsősök 

közötti különbségek megállapítására. 

 

1.3 Eszközbeszerzés, munkaterv kialakítása 

A klubtevékenység része az is, hogy a szükséges eszközöket a 

rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében a klubtagok (a külső 

klubvezető szakember segítségével) állítják össze a feladatoknak 

megfelelően. Megállapítják a közösen elvállalt, munkatervben 

rögzített feladatok anyagigényét is. Nem csak a barkácsolás, felújítás 

technikai elemeit sajátíthatják el a klubok keretében, hanem a 
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tervezés fogásait is. Ezeket a folyamatokat még a klubvezető 

facilitálja, felügyeli fokozatosan adva át a felelősségeket a helyi 

vezetőnek. 

 

1.4. Folyamatos munkavégzés, visszajelzés, dokumentálás 

A felvállalt feladatok elvégzése, műszaki segítséggel. Különféle 

segítő technikák (pl. szigetelés, hőoszlop készítés, rakétakályha) 

megtanulása, alkalmazása. Közös megbeszélések, az elvégzett 

munkák után lezárás, visszacsatolás, dokumentáció.  

 

Rövid tematika 

- kisgépek használata a háztartásban (fúrógép, forrasztó, hegesztő, 

sarokcsiszoló, flex,), munkavédelem 

- kisgépek használata a ház körül (motorosfűrész, motoros fűkasza), 

munkavédelem 

- egyszerűbb javító, szépítő, teremtő munkák faanyagból: kutyaól 

építése, fatároló építése, egyszerűbb használati tárgyak elkészítése: 

polc, tárolószekrény, sámli, 

- fémanyagok használat: ajtópánt felszerelése, egyszerűbb 

zárszerkezetek, hevederzár felszerelése, faszerkezetek megerősítése 

fém sarokpántokkal 

- használt bútorok felújítása, apróbb hibák kijavítása 

 

A klub a projekt teljes időtartama alatt összesen 30 alkalommal kerül 

megrendezésre. Egy alkalom magába foglalja feladatként a 

célcsoporti tagok toborzását, a csoportépítést, a szükséges, 

kiválasztott munkák felmérését, az anyagok beszerzését, a 

munkafázisok megtervezését, a célcsoporttagok elméleti 

felkészítését, majd a gyakorlati részt, a felújítási munkálatokat, 

didaktikus, tehát mások számára elsajátítható módon való elvégzését 

is.  

Az egy alkalomra beállított költség fedezi a munkálatokhoz 

szükséges anyagköltséget (pl: festék, homok, cement, glett anyag, 

vakolóanyag, stb…) és annak szüksége esetén felmerülő szállítási 

költségét, továbbá a mesterember munkadíját a fent leírt 

munkafolyamatban, illetve szükség esetén a tevékenységhez 

kapcsolódó útiköltségét. Más településen, szintén TOP pályázati 

konstrukcióban szerzett tapasztalataink alapján elmondható, hogy a 

teljes költség 2/3 részét a szükséges anyagok beszerzése és az 

útiköltség teszi ki.  

Jelen projektből a munkákhoz szükséges eszközöket biztosítjuk, mert 

annak bérlése Mágocs településen nem megoldott, legközelebb csak 

Dombóvárról lehet a szükséges eszközök egy részét bérelni, azonban 
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ez aránytalanul magas költséggel járna és továbbá a bérelhető 

eszközök elérhetősége esetleges lenne.   

 

Az Ezermester klubvezetővel szemben elvárás, hogy nyitott legyen 

a szegregátumban élő, hátrányos helyzetű, alacsony kommunikációs 

képességekkel rendelkező célcsoporttagokkal való munkára, legyen 

türelme az oktatáshoz, képes legyen motiválni őket és a gyakorlati 

ismereteket, beleértve a munkabiztonsági kérdéseket átadni.  

 

Az Ezermester Klub az alábbi problémákra reagál 

 beilleszkedés, mobilizáció, szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 

lakáshasználat problémáira 

 kulcskompetenciák hiányára, munkatapasztalat hiányára 

 a foglalkoztathatósági készségek hiányára 

 a motiváció hiányára 

 a munkakultúra hiányára 

 az alapkompetenciák hiányára 

 a folyamatos munkalehetőségek hiányára 

 a külföldi munkavállalás feltételeire, veszélyeinek mérséklésére 

 a jövedelemtermelő képesség hiányára 

 a megváltozott munkaképességből adódó hátrányok kezelésére 

 egységesen elfogadott közösségi célok hiánya, 

 eltérő társadalmi- és érdekcsoportok az akcióterületen,  

 közösségi szerveződések megszűnése közösségi aktivitás nem a 

helyi lehetőségeket használja, 

 életmódbeli problémák, káros szenvedélyek 

 

Az Ezermester Klub kimenetei: 

 karbantartott közterületek, 

 felújított, karban tartott lakóterek 

 állandó (bővülő) klubtagság 

 

Az Ezermester Klub tevékenységeinek megvalósulási helyszínei: 

 Jelenlét Ház 

 családok otthonai 

 akcióterület közterületei. 

 

Tervezett létszám: minimum 6-10 fő / alkalom 

Tervezett költségek: bruttó 190.500 Ft / alkalom, bruttó 5.715.000 Ft 

/ 30 alkalom  



 106 

A szolgáltatási költség tartalmazza szolgáltatási díjon felül az 

anyagköltséget, az anyag szállítási költségét, továbbá a klubvezető 

Mágocsra utazásának költségét, amennyiben nem helyi vállalkozó.  

Tevékenység iránti 

igény bemutatása, 

indokoltsága 

Az előzetes tapasztalatok és az interjúk során is megmutatkozott, 

hogy vidéki élet ma már nem mindig jár együtt a ház körüli teendők 

végzéséhez való készségek meglétével, a régi kertművelés is sok 

helyütt kikopott. A fiatalabb generációk már nem is találkoztak 

családon belül sem azzal, hogy maguk javítanak eszközöket, szépítik 

a környezetet. Hasonló megelőző programok tapasztalataiból pedig 

tudjuk, hogy ezek az ismeretek nagyon hasznosak, és a résztvevők 

kedvelik ezt a formát. 

A klubfoglalkozások fejlesztik a munkavállaláshoz szükséges 

képességeket, készségeket, ezzel elősegítheti a munkaerőpiaci 

integrációt is.  

Megvalósítás tervezett 

kezdete 
2018. március 1. 

Megvalósítás tervezett 

vége  
2020. június 30. 

Tevékenység 

megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

Szolgáltatási költség 

összesen 30 alkalom ×  bruttó 190.500 Ft/ alkalom = bruttó 

5.715.000 Ft 

A szolgáltatási költség tartalmazza a megvalósításhoz szükséges 

anyagköltséget, annak felmerülő szállítási költségét, továbbá a 

Mágocsra történő utazás költségét is.  

 

 

Tevékenység neve Gyermek és Ifjúsági klub – új szakmai tevékenység 

Tevékenység 

gazdájának 

megnevezése 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Illeszkedés a 

felhívásban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának alábbi pontjaiban 

foglaltakhoz illeszkedik a tevékenység: 

3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális 

oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére: 

b. a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és 

készségfejlesztési programok. 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

A kora-gyerekkori, gyerekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztési 

lehetőség és hasznos szabadidő eltöltés biztosítása a szegregátumban 
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élő, halmozottan hátrányos helyzetű 21 év alattiak részére, az iskolai 

előmenetel támogatása és a társadalmi integráció előmozdítása 

érdekében.  

 

A tevékenység célcsoportja: 

Elsődleges célcsoport a szegregátumban élő, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek és fiatalok, 2 korcsoportban: 

 gyermek korcsoport: 3 évtől 10 éves korig 

 ifjúsági korcsoport: 11 évtől 21 éves korig 

 

Tevékenység szakmai 

leírása 

A részletes szakmai tevékenység 

 hasznos szabadidő eltöltéséhez heti rendszerességgel 

programok biztosítása 2 korcsoportban (gyermek és ifjúsági), 

 készség, képességfejlesztő foglalkozások 2 korcsoportban 

(gyermek és ifjúsági), 

 tanulás segítése, korrepetálás igény szerint, tanulási és 

emlékezőképességük fejlesztése, 

 motorikus képességek fejlesztése igény szerint, mivel a 

gyerekek ingerszegény környezetben élnek, tanulási 

nehézségekkel küzdenek, 

 jeles ünnepek és napok megünneplése, kézműves jellegű 

foglalkozások, 

 kirándulási lehetőségek, egyéb szabadidős programok 

szervezése. 

 

A heti két alkalommal, alkalmanként 2 órás időtartamban 

 heti 1 alkalom kisgyermek korcsoportnak,  

 heti 1 alkalom ifjúsági korcsoportnak 

Eszköz szükséglet (tervezett) 

Gyermek korcsoport:  

 kreatív anyagok: grafit ceruza, színes ceruza, színes filc, 

zsírkréta, ragasztó, kenőfejes ragasztó, színes papírkészlet, 

kreatív papír, ecsetkészlet, vízfesték, dekor karton, kerámia 

agyag, papírvágó gyerekolló, állatos nyomda, 

mintalyukasztó, radír, filcszövet, lamináló fólia, dekupázs 

ragasztó, üvegfesték, hurkapálca, vatta, modellező gipsz, 

gipszkiöntő forma 

 Játékok, sport eszközök: logikai játékok, társasjátékok, 

fejlesztő, kreatív kártyajátékok, fejlesztő feladatlapok, 

fejlesztő könyvek, sport eszközök, szabadidős játékok, 

uzsonnához kapcsolódó anyagok 
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 Uzsonna: kenyér, felvágott, margarin, zöldség, sajt, 

kockasajt, müzli szelet, keksz, tea, citromlé, kristálycukor, 

gyümölcs sűrítmény, szezonális gyümölcsök, lekvár, 

túródesszert, stb. 

Ifjúsági korcsoport 

 kreatív anyagok: grafit ceruza, színes ceruza, tűfilc, színes 

filc, filpchart filc, zsírkréta, ragasztó, kenőfejes ragasztó, 

színes papírkészlet, kreatív papír, ecsetkészlet, művész 

tempera, vízfesték, meleg ragasztópisztoly, dekor karton, 

kerámia agyag, papírvágó olló, mintalyukasztó, radír, 

filcszövet, lamináló fólia, dekupázs ragasztó, üvegfesték, 

hurkapálca, vatta, modellező gipsz, gipszkiöntő forma 

 Játékok, sport eszközök: logikai játékok, társasjátékok, 

fejlesztő feladatlapok, fejlesztő könyvek, sport eszközök, 

szabadidős játékok, uzsonnához kapcsolódó anyagok 

 Uzsonna: kenyér, felvágott, margarin, zöldség, sajt, 

kockasajt, müzli szelet, keksz, tea, citromlé, kristálycukor, 

gyümölcs sűrítmény, szezonális gyümölcsök, lekvár, 

túródesszert, stb. 

 

Tevékenység iránti 

igény bemutatása, 

indokoltsága 

A felkészülési időszakban 42 irányított mélyinterjú készült el, a 

projektfejlesztés szakaszában a szociális munkások ismét végigjárták 

a területet, felkeresték a lakosokat, az ott élőket, 129 db adatfelvétel 

történt. Az interjúkból az derült ki, hogy a célcsoporton belül sok a 

vélt és valós probléma, megoldatlan élethelyzet, kevés a pontos 

ismeret, információ. Sokan jelezték, hogy számukra nem elérhetőek 

azok a gyerekprogramok, melyeken részvételi díjat kell fizetni, 

ugyanakkor szeretnék, ha gyerekeik segítséget kapnának a tanulási 

nehézségek esetén, ha közösségi, szabadidős tevékenységeken való 

részvételük a szegregátumban kerülne biztosításra. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 
2018. május 1. 

Megvalósítás tervezett 

vége  
2020. június 30. 

Tevékenység 

megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

Személyi költségek: 

1 fő közösségfejlesztő szakember, akinek személyi költségei a 

„Közösségfejlesztés” tevékenység alatt kerültek tervezésre.  

 

Anyagköltség:  

 Kreatív anyagok: grafit ceruza, színes ceruza, tűfilc, színes 

filc, filpchart filc, zsírkréta, ragasztó, kenőfejes ragasztó, 

színes papírkészlet, kreatív papír, ecsetkészlet, művész 

tempera, vízfesték, meleg ragasztópisztoly, dekor karton, 
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kerámia agyag, papírvágó olló, nyomda, mintalyukasztó, 

radír, filc szövet, lamináló fólia, dekupázs ragasztó, 

üvegfesték, hurkapálca, vatta, modellező gipsz, gipszkiöntő 

forma 

 Játékok, sport eszközök: logikai játékok, társasjátékok, 

fejlesztő kreatív kártyajátékok, fejlesztő feladatlapok, 

fejlesztő könyvek, sport eszközök, szabadidős játékok, 

uzsonnához kapcsolódó anyagok 

 Uzsonna: kenyér, felvágott, margarin, zöldség, sajt, 

kockasajt, müzli szelet, keksz, tea, citromlé, kristálycukor, 

gyümölcs sűrítmény, szezonális gyümölcsök, lekvár, 

túródesszert, stb. 

 

26 hónapon keresztül, heti 2 alkalommal, havi bruttó 114.230 Ft 

átlagköltséggel számolva, mely tartalmazza a klubfoglalkozáson 

résztvevő gyerek részére biztosított uzsonna költségét, 26 hónapra 

összesen bruttó 2.970.000 Ft.  

 

 

Tevékenység neve Marketing és kommunikáció 

Tevékenység 

gazdájának 

megnevezése 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Illeszkedés a 

felhívásban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

Valamennyi főtevékenységhez kapcsolódó marketing 

kommunikációs tevékenység 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

A tevékenység célja: 

Cél a folyamatos tájékoztatás a programról, a célcsoport 

előrehaladásának kommunikációja a város lakói felé, tudatos 

marketing eszközökkel a tevékenységek és a pozitív elmozdulások 

bemutatása. 

 

A tevékenység célcsoportja: 

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a munkaerő- 

piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai 

végzettségű lakosok. 

Tevékenység szakmai 

leírása 

A marketing, kommunikáció megtervezése, a szociális munka 

tevékenység és a közösségfejlesztési tevékenység népszerűsítésére. 

A közösségi programokhoz, klubokhoz, eseményekhez szükséges 
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plakátok, szórólapok tervezése és nyomtatása. A projekt 

tevékenységeinek információhordozókon való rögzítése, és 

folyamatos felhasználása a sikeres kommunikáció, és ezáltal az 

elfogadás erősítésének érdekében. 

 

A különböző klubfoglalkozásokra, közösségi eseményekre, kis 

akciókra külön készülnek plakátok, szórólapok, annak érdekében, 

hogy a célcsoporttagok tájékoztatását és részvételét biztosítani 

tudjuk.  

 

Ezermester klub: 30 alkalom / 6-10 fő / alkalom 

Látóutak: 5 alkalom / 50 fő / alkalom 

Kis akciók: 30 alkalom / 15 – 50 fő / alkalom 

Ifjúsági klub: kb. 208 alkalommal / 6-12 fő / alkalom 

Tevékenység iránti 

igény bemutatása, 

indokoltsága 

A kötelező tájékoztatási kötelezettségen kívül a kommunikációnak 

kitüntetett szerepe van a program megvalósításában. A sikeresség, 

eredményesség érdekében a rendszeres párbeszédet segítő 

eszközökre, tartalmakra van szükség.  

Megvalósítás tervezett 

kezdete 
2018. május 1. 

Megvalósítás tervezett 

vége  
2020. június 30. 

Tevékenység 

megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

Szórólap:  bruttó 455.000 Ft 

Plakát:  bruttó 113.230 Ft 

Leporelló:  bruttó 603.000 Ft 

Molino:  bruttó     7.495 Ft 

Szórólap A/4: bruttó 140.250 Ft 

Összesen:  bruttó 1.318.975 Ft 

 

Tevékenység neve 

 

Munkaerőpiaci esélyek növelés,  

iskolai lemorzsolódás mérséklés 

 

Tevékenység 

gazdájának 

megnevezése 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Illeszkedés a 

felhívásban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok - TOP-5.2.1-15 felhívásának alábbi pontjaiban 

foglaltakhoz illeszkedik a tevékenység: 

3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére: 
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a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló 

jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, 

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális 

oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére: 

a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és 

készségfejlesztési programok. 

Tevékenység célja, 

célcsoportja 

A tevékenység célja: 

A foglalkoztatás elősegítése érdekében a hátrányos helyzetű 

célcsoport önálló jövedelemszerző képességének fejlesztése a 

személyi és a környezeti higiéné és egészség állapot fejlesztésével.  

Az óvódás korú gyerekek óvódai hiányzásának csökkentése,  az 

iskoláskorú gyerekek esetében az iskolai hiányzás csökkentése, a 

tanulmányi előmenetel elősegítése.  

 

A tevékenység célcsoportja: 

Elsődleges célcsoport az akcióterületen jellemzően a munkaerő- 

piacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai 

végzettségű lakosok.  

Másodlagos célcsoport: az akcióterületen élő, hátrányos helyeztű 

családokban nevelkedő gyermekek.  

Tevékenység szakmai 

leírása 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat korábbi szociális 

városrehabilitációs tapasztalatai alapján komoly megoldandó 

problémát jelent, hogy a célterületen élő hátrányos helyzetű, 

munkanélküliek gyakran élősködökkel, valamint rágcsálókkal 

szennyezett körülmények között élnek, melyek hátrányosan 

befolyásolják munkaerőpiaci integrációjukat, képzésbe kerülésüket. 

Gyakran kifogás ezen célcsoporttagok esetében, hogy nem 

rendelkeznek megfelelő személyi és környezeti higiénével, ezért nem 

kerülnek képzésbe, munkába. Ezen akadályok leküzdése érdekében a 

személyi és környezeti higiéné kialakításának, fejlesztésének 

támogatása az ehhez szükséges anyagok, fertőtlenítő szerek 

biztosításával az érintett hátrányos helyzetű célcsoporttagoknak.  

 

A személyes használatú ruházat és környezet élősködőkkel történő  

újrafertőzöttségének elkerülése érdekében a célcsoporttagokat 

megtanítjuk a tetűvel, rühvel, csótánnyal szennyezett ingóságok 

teljes körű kitisztására és fertőtlenítésére. A tevékenység szorosan 

kapcsolódik a program szakmai megvalósításához a költségsoron 

megjelenített tételek: felületfertőtlenítő, csótányírtó, tetűírtó, 

háztartásfertőtlenítéséhez szükséges szerek, stb. 

 

A munkavállalási esélyeket rontja a célcsoporttagok körében 

tapasztalható rossz egészségi állapot, melynek egyik oka, hogy nem 
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tudják az orvos által receptre felírt vagy javasolt gyógyszereket, 

lázcsillapítókat megvásárolni. Betegség esetén kiesnek a képzésből, 

a munkából. Képzés esetén a tanórák 10%-át meghaladó hiányzás 

után kizárják a képzésből, munkavállalás esetén pedig a nem kezelt 

betegséggel dolgozó teljesítménye csökkent, amely megnövelheti az 

elbocsátás lehetőségét. Ezen kockázatok elkerülése érdekében a 

jövedelemszegény célcsoporttagok részére a költségsoron 

megjelenített tételek: gyógyszerek kiváltásának támogatása.  

 

Az óvódás korú és iskolás gyerekek esetében az oktatási 

intézménybe történő beilleszkedés egyik eszköze a személyi 

higiénére nevelés, ehhez szükséges anyagok biztosítása 

felkészítéssel együtt, ezáltal elősegítve a szocializációs hátrányok 

csökkentését, a társadalmi beilleszkedést, csökkentve az 

élősködőkkel való továbbfertőzés veszélyét.  

Tevékenység iránti 

igény bemutatása, 

indokoltsága 

A KBT előkészítése során az oktatási intézményekkel folytatott 

megbeszéléseken merült fel a személyi higiéné és egészségprevenció 

kérdésköre, továbbá a szociális munkások eddigi tapasztalatai 

alapján szükséges a hátrányos helyzetű, alacsony jövedelemmel  

rendelkező célcsoporttagok munkaerőpiaci integrációjának 

elősegítése érdekében a személyi higiénéhez és 

egészségmegőrzéshez kapcsolódó anyagok biztosítása. 

Az óvódás és iskolás korú gyerekek közoktatási intézmények való 

beilleszkedésének elősegítése a célcsoport hosszútávú társadalmi 

integrációja érdekében szükséges a személyi higiénéhez és 

egészségmegőrzéshez kapcsolódó anyagok biztosítása.  

Megvalósítás tervezett 

kezdete 
2017. július 1. 

Megvalósítás tervezett 

vége  
2020. június 30. 

Tevékenység 

megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

Gyógyszerköltség  

Felmerülő költségek évente bruttó 100.000 Ft.  

Projektidőszak alatt 3 év x bruttó 100.000 Ft = 300.000.-Ft 

 

Mentálhigiénés és egyéb egészségügyi anyagok (pl. tetűírtó, 

fertőtlenítőszer, stb.) 

Felmerülő költségek évente bruttó 100.000 Ft. Projektidőszak alatt 3 

év × bruttó 100.000 Ft = bruttó 300.000.-Ft 

 

 

A felzárkóztatás egy nagyon komplex, összetett tevékenység, az alapvető szociális támogatás 

mellett kiemelt szerepe van a közösségi szociális munkának, ami a célcsoporton belüli, a 

célcsoport és a tágabb lakóközösség, valamint a teljes városi népesség közötti kommunikációt 

létrehozza, oldja az előítéleteket, ellentéteket, segíti a közösség érdekképviseletét. Emiatt 
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felkészült, nyitott, területi tapasztalattal is rendelkező szakemberek bevonására van szükség, 

akiknek szaktudása mellett terepi ismerete is van, toleránsak és kitartóak a nehéz körülmények 

között végzett munkában. Ennek megfelelően kerültek kiválasztásra a projektben résztvevő 

szociális szakemberek. 

 

A projektben résztvevő szociális szakemberek 

 

A felzárkóztató programok sikere leginkább azokon múlik, akik folyamatosan dolgoznak a 

célcsoporttal a megvalósítás teljes időtartama alatt. A felhívásban foglaltak szerint 1 szociális 

munkás max. 30 fő célcsoport tagot láthat el. Jelen projekt esetében a min. 56 fő célcsoporti 

tag ellátásához szükséges szakmai stáb az alábbiak szerint áll össze: 

 

 1 fő szociális munkás teljes munkaidőben 

 2 fő szociális munkás részmunkaidőben 

 1 fő szociális koordinátor teljes munkaidőben, valamint 

 1 fő közösségfejlesztő teljes munkaidőben. 

 

A szociális munka a projekt kezdetétől biztosított. 

A szakembereket az alábbiakban mutatjuk be, részletes feladatleírásukat a mellékletként csatolt 

munkaköri leírások tartalmazzák: 

 

 Müller Nándorné okleveles szociális munkás, 2012 -től a Szociális Gondozási Központ 

és Konyha Mágocs intézményvezetője szociális munkásként részmunkaidőben látja el 

a projekthez kapcsolódó feladatokat. 

 Dr. Pitzné Makó Erzsébet okleveles andragógus és mentálhigiénés szakember, 2014 –

től a Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálatának családsegítője, szociális munkásként szintén részmunkaidőben látja el a 

projekthez kapcsolódó feladatokat.  

 Tóth Georgina szociálpedagógus főállásban szociális munkásként látja el a projekthez 

kapcsolódó feladatokat. 

 Lakatos Andrea tanár, pszichológus 2018. január 01.-től látja el a projektben a 

közösségfejlesztési feladatokat. 

 Nagy Beáta Ágnes szociológus 2014-től dolgozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesületnél, a projektben a szociális koordinátori feladatokat látja el napi 8 órában. 

 

A szakemberek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a megfelelő szakmai végzettség 

mellett rendelkezzenek munkatapasztalattal, illetve helyismerettel. A hatékony munkát segíti a 

többféle szakirányú végzettség: szociális munkás, andragógus, pedagógus, pszichológus, 

mentálhigiénés tapasztalat, a helyi kötődés, a térség problémáinak és az itt élő emberek 

életének, mindennapjainak ismerete. 
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4.4. Szinergia vizsgálat 

 

 

 

 
 

 

A fenti ábrán mutatjuk be a fizikai és humán fejlesztések összefüggéseit, az egyes szereplőket, 

a programok tervezett hatását.   Fontos a szinergiák megteremtése a program minden 

szakaszában. Már a pályázatok megírásakor, a tervek készítésekor támaszkodtunk a helyi 

tapasztalatokra: civil szervezetek, szakmai szereplők, és maguk az érintettek véleményére. Úgy 

alakítottuk a programelemeket, hogy a személyes fejlesztések, közösségi együttműködések 
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megelőzzék, megalapozzák a fizikai fejlesztéseket. Cél, hogy a szűkebb és tágabb közösség is 

azt lássa, hogy az érintettek a program segítségével maguk is tesznek életkörülményeik 

javításáért, a fejlesztések pedig nemcsak őket, hanem a város tágabb közösségét is szolgálják.  

Fontos szerepe van ebben a kommunikációnak, melyhez minden eszközt szeretnénk használni: 

a szakemberek, a támogató csoport tudatos kommunikációját, a „produktumok” bemutatását 

írott és elektronikus formában, közösségi oldalak segítségével is. 

Tudatosan törekszünk beépíteni a területen korábban zajlott felzárkóztató programok (Köz-Tér-

Háló, GYEP, Alsómocsolád szegregátum programja, Máltai HITEL-S program) sikeres 

elemeit, használni tanulságait. Felvettük a kapcsolatot a párhuzamosan zajló térségi 

Gyermekesély Programmal, összehangoljuk a szolgáltatásokat és szakmai műhelyekben 

összegezzük a tapasztalatokat. 

A lényeg a tudatos építkezés, az előrehaladás figyelemmel kísérése, a tapasztalatok megosztása, 

a rugalmas reagálás az aktuális helyzetre, és törekvés a pozitív momentumok megmutatására. 

Középpontban a családok állnak, azok mindegyik szereplője számára tudunk lehetőséget 

kínálni a továbblépésre. Tartjuk a kapcsolatot a szociális háló minden szereplőjével, nemcsak 

jelzőrendszerként, hanem probléma megoldóként is igyekszünk partnerségben együttműködni. 

 

4.5. Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében 

 

A projekt megvalósítása négyszereplős konzorciumban történik Mágocs Város 

Önkormányzatának vezetésével. A konzorcium további tagjai: a Baranya Megyei 

Önkormányzati Hivatal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és az Alapítvány 

Alsómocsoládért. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület országosan több felzárkóztató 

és szegregátum programot bonyolított, az Alapítvány Alsómocsoládért pedig a szomszédos 

településen volt gazdája a telepfelszámolásnak. Már a projekt előkészítés időszakában 

természetes partner volt a Mágocsi Szociális Gondozási Központ, a roma kisebbségi 

önkormányzat, a helyi védőnők, a városi képviselőtestület szociális bizottsága. Mellettük 

korábban a területen dolgozó szakértők és szakmai szervezetek is segítettek a pályázatra való 

felkészülésben: Köz- Tér- Háló Alapítvány, Caritas Csoport helyi képviselője, egyházi 

személyek.  Őket is felkértük a Támogató Csoportban való közreműködésre. Bevonásra került 

a helyi polgárőrség képviselője, és a településen dolgozó orvosok is. A Támogató Csoport 

bővítésére maguk a tagok tettek még további ajánlásokat olyan személyekre, akiket szintén 

bevontunk a Támogató Csoport munkájába. Így kapcsolódott az általános iskola 

gyermekvédelmi felelőse, a kisebbségi önkormányzat korábbi elnöke, és a településen élő, de 

nem itt dolgozó roma származású szociális munkás. 

Ezzel a szakmai és szervezeti támogató körrel, valamint a most induló új Gyerekesély Program 

szakmai stábjával való együttműködéssel, folyamatos egyeztetésekkel, munkamegosztással 

szeretnénk biztosítani a sikeres megvalósítást és a fenntarthatóságot. 
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A konzorciumi partnerek bemutatása 

 

 

5. táblázat 

Mágocs Város Önkormányzatának bemutatása 

 

Partner neve: Mágocs Város Önkormányzata 

A partner gazdálkodási/jogi formája: helyi önkormányzat 

A partner által végzett tevékenységek teljes összege 

(Ft) 

5 433 000 Ft 

Igényelt támogatás összege (Ft) 5 433 000 Ft 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) - 

Konkrétan mely tevékenység (ek)hez kapcsolódóan 

vesz részt a projektben? 

Egészségügyi programcsomag 

Élménypedagógiai tréning 

Drogprevenció, áldozattá válás, SZEM 

mozgalom 

Antidiszkriminációs programok 

Digitális írástudás fejlesztése klub 

Népmese az életünkről a 

drámapedagógia eszközével 

A lakosság folyamatos informálása, a 

projekt kommunikációja 

Partner szerepe a tervezésben: Helyzetfeltárás, a pályázati anyag 

előkészítése, a partneri kör 

bekapcsolása. 

Partner szerepe a végrehajtásban: Klubok, programcsomagok, Jelenlét 

Ház biztosítása, információ és 

kommunikáció. 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Mágocs Város Önkormányzata a 

főpályázó, nemcsak a projekt 

lebonyolításában, hanem a 

fenntartásban is a legfőbb érdekelt. Az 

integráció hosszú távú megteremtője.  

 

 

6. táblázat 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület bemutatása 

 

Partner neve: 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület 

A partner gazdálkodási/jogi formája: egyesület 
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A partner által végzett tevékenységek teljes összege 

(Ft) 

57 127 000 Ft 

Igényelt támogatás összege (Ft) 57 127 000 Ft 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) - 

Konkrétan mely tevékenység (ek)hez kapcsolódóan 

vesz részt a projektben? 

Szociális munka 

Lakáskísérés 

Közösségfejlesztés 

Ezermester klub 

Gyermek – és ifjúsági klub 

Munkaerőpiaci esélyek  növelés,  

iskolai lemorzsolódás 

Szakértői támogatás 

Kommunikáció 

Partner szerepe a tervezésben: A projekt-előkészítés időszakában a 

korábban más helyszíneken szerzett 

gyakorlati tapasztalataival járult hozzá 

a tervezéshez. 

Partner szerepe a végrehajtásban: Szociális munka, közösségfejlesztő 

munka, látóutak, klubok, szakértői 

támogatás, kommunikáció 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Kapcsolattartás a célcsoporttal, a 

családok élethelyzetének figyelemmel 

kísérése. 

 

 

7. táblázat 

Alapítvány Alsómocsoládért bemutatása 

 

 

Partner neve: Alapítvány Alsómocsoládért 

A partner gazdálkodási/jogi formája: alapítvány 

A partner által végzett tevékenységek teljes összege 

(Ft) 

5 940 000 Ft 

Igényelt támogatás összege (Ft) 5 940 000 Ft 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) - 

Konkrétan mely tevékenység (ek)hez kapcsolódóan 

vesz részt a projektben? 

Hétköznapi praktikák 

Ez csak természetes klub 

Munkaerőpiaci tréning és tanácsadás 

Partner szerepe a tervezésben: A tervezésben kettős szerepe van: a 

2015-ben lezárult DDOP projektben 

szerzett tapasztalatainak megosztása és 

a sikeres projektelemek adaptálása. 
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Partner szerepe a végrehajtásban: Tanácsadás és klubok megvalósítása. 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: A projekt eredményeinek 

disszeminációja. 

 

 

8.táblázat 

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal bemutatása 

 

Partner neve: Baranya Megyei Önkormányzati 

Hivatal 

A partner gazdálkodási/jogi formája: önkormányzati hivatal 

A partner által végzett tevékenységek teljes összege 

(Ft) 

6 500 000 Ft 

Igényelt támogatás összege (Ft) 6 500 000 Ft 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) - 

Konkrétan mely tevékenység (ek)hez kapcsolódóan 

vesz részt a projektben? 

Projekt előkészítés 

Projektmenedzsment 

Szakmai vezető biztosítása 

Kötelező nyilvánosság biztosítása 

Partner szerepe a tervezésben: A városban felmerülő igény 

összekapcsolása a megyei tervezési 

folyamattal. 

Partner szerepe a végrehajtásban: Projektmenedzsment. 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: A fenntartási időszak menedzselése, 

dokumentálása. 

 

 

4.6. A projekt várható hatásai 

 

A település 2016-ban felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programjában lapvető célként 

fogalmazza meg, hogy az általa biztosított szolgáltatások révén hozzásegítse a lakosságot egy 

minőségi, az egyén és közössége számára egyaránt értékes élethez, s lehetővé tegye a 

szükségletek kielégítésével a szolgáltatások magas színvonalon történő elérését. A társadalmi 

integráció megteremtése érdekében elengedhetetlennek tartja a civil szervezetek és egyházak 

szorosabb bevonását a közszolgálati feladatok ellátásába, a pályázati lehetőségek kihasználását, 

a társadalom perifériájára szorult csoportok, így különösen az idősek, egyedülállók, a több 

gyermeket nevelők, a nehéz anyagi helyzetben lévő családok számára olyan segítő, 

hátránykompenzáló programok indítását, amelyek révén biztosítható lesz a település hosszú 

távú fejlődése. Új munkahelyek teremtésével, gyakran védő munkahelyek (szociális 

foglalkoztatók) kialakításával, a szociális háló megerősítésével a társadalmi kirekesztődés 

elleni küzdelemben a város aktívan kíván részt venni.  A lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási 

szegregáció külön fejezetben van kifejtve, az intézkedési terv több olyan program elemet is 

megjelöl, melyek segíthetik a felzárkóztatást (pl. egészségügyi szűrő programokon való 
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részvétel segítése, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása az infrastruktúra 

fejlesztésével és a szolgáltatási kör bővítésével. 

Ennek jegyében született meg a jelen program is. 

A programelemek a korábban már említett interjúkra, valamint a helyi szakemberek 

tapasztalataira, és a korábbi, helyben és térségben megvalósult projektek (KÖZ-TÉR-HÁLÓ, 

Gyerekesély Program, HITEL-S projekt), tapasztalataira épülnek. Hasonló szegregációt 

csökkentő program zajlott az előző 2 évben a mikrotérség egyik szomszédos településén, 

Alsómocsoládon, így arról is volt tapasztalat már a tervezés fázisában, hogy milyen 

munkaformák, közösségi események hatékonyak. 

Azt reméljük tehát, hogy a helyben feltárt szükségeltekre és a szakmai tapasztalatokra alapuló 

projektelemek sikeresek lesznek az érintettek oldaláról, és a település egésze pozitívabb képet 

és hasznos cselekvéseket is megtapasztal a célcsoportra vonatkozóan. 

A fizikai fejlesztések ugyancsak elősegítik, hogy minden szereplő érezze, hogy az integráció 

hasznos és szükséges a jövő szempontjából. Mágocs kisváros, így bár az akcióterület és a 

célcsoport is pontosan körülírt több fórumon és eseményen, a vállalt kommunikációs 

felületeken, valamint a megvalósuló beruházások által a város lakossága is azzal fog találkozni, 

hogy érdemes erre forrásokat áldozni, és kapcsolódásokat találni. 

 

 Társadalmi-gazdasági hatások 

 

A már elindult „Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért” Mágocson, azaz a 

jelenlegi projekt és az erre épülő, jelenleg szerződéskötés alatt álló „Élhetőbb 

lakókörnyezetünkért Mágocson” infrastruktúrafejlesztést is tartalmazó projekt együttesen tud 

hatással lenni a társadalomfejlesztés mellett a gazdaságra is. A szoft projekt elsősorban a 

célcsoport, a hátrányos helyzetű lakosok személyes és közösségi kompetenciafejlesztésére és a 

tágabb közösség befogadó- készségének növelésére irányul.  Az egyéni szociális munkán túl 

(56 egyéni fejlesztési terv), az egészségügyi programcsomag (szűrések, egészségnap, 

klubsorozat) szolgálja a célcsoport életminőségének javulását, a mindennapi életet segítő 

hétköznapi praktikák elsajátítására irányuló programok pedig az önsegítés szintjének növelését. 

A közösségi programok (drámapedagógiai tréningek, látó utak, drogmegelőzés) egyrészt a 

célcsoport közös problémamegoldó készségét fejlesztik, másrészt a produktumok 

bemutatásával közelebb hozzák problémáikat a tágabb közösséghez. A digitális írástudás 

fejlesztése a célcsoport körében konkrétan hozzájárulhat tanulási készségük, munkaerő- piaci 

esélyük növeléséhez. Az antidiszkriminációs program a velük foglalkozók nyitottságát növeli, 

módszertanokkal segíti az együttműködéseket.  

A fizikai fejlesztések azt teszik lehetővé, hogy a hátrányos helyzetűek számára jobb 

életkörülmények alakuljanak ki (lakhatás: 3 szociális bérlakás, 1 nyitott közösségi tér a 

Horhóban, valamint a szolgáltatások könnyebb elérését lehetővé tevő fejlesztésekkel: 

járdafelújítás a Széchenyi utcában, új járdaépítés a szegregátum és a településközpont között), 

akadálymentesen érjék el a képzési, munkaerő piaci közösségi szolgáltatásokat.   A kamerák 

elhelyezésével a biztonságérzet növekedését, valamint a településközponti részen az Ady 

utcában a járdafelújítás, zöldfelület növelés, a szociális központ könnyebb és komfortosabb 

megközelíthetősége a teljes lakosság komfortérzetét növeli majd.  
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Ezek együttesen tudnak hatással lenni a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci esélyeinek 

javulására, a foglalkoztatók hozzájuk való viszonyulására. 

 

 Esélyegyenlőségi hatás 

 

A projekt elsődleges célcsoportja a halmozottan hátrányos helyzetű családok köre. Őket 

nemcsak a rossz egészségi állapot, az alacsony iskolai végzettség, a munkanélküliség, a rossz 

lakáskörülmények tartják ebben az élethelyzetben, hanem a velük kapcsolatban rögzült 

előítéletek, melyek gyakran rossz tapasztalatokkal társulnak (nem érezve a mögöttük lévő 

okokat) és az egész hátrányos helyzetű közösségre kihatnak.  

Emiatt egyformán fontos, hogy konkrét segítséget kapjanak életkörülményeik javításában, 

kompetenciáik gyarapodásában, pozitív életmintákon keresztül motivációs bázisuk 

erősödésében, és olyan körülmények megteremtődésében, ahol nemcsak hátrányaik látszanak, 

hanem nehézségeik is, ahol gyengeségeik mellett erősségeik is megmutatkoznak. A komplex 

felzárkóztató programok éppen azáltal szolgálják az integrációt, hogy ezekre együttesen 

kívánnak hatással lenni. 

Programunk kiemelt célja, hogy a tágabb közösség a korábbi nagyon negatív beidegződéseket 

minél szélesebb körben oldja úgy, hogy az ehhez vezető úton maguk az érintettek is tesznek 

erőfeszítéseket. Bővüljön azoknak a hátrányos helyzetűeknek a köre, akik képesek továbblépni 

a projekt által biztosított kompetencia, egészségfejlesztő és fizikai körülményeket javító 

intézkedések segítségével a saját életmintáikon, gyermekeik számára már másfajta jövőképet 

mutatni, jobb alaphelyzetből boldogulni a munkaerő piacon. 

 

 

4.7. Kockázatok elemzése 

 

A kockázatelemzés során felmérésre került az, hogy milyen jellegű kockázati tényezők 

veszélyeztetik a projekt megvalósulását, milyen a kockázat bekövetkezési valószínűsége és 

milyen hatással van arra. A kockázatelemzés a teljes akcióterületi fejlesztésre készül. 

 

9. táblázat 

Kockázatok 

 

Kockázat megnevezése 
Valószínűség 

(1-7)* 

Hatás 

(1-7)* 
A kockázat kezelésének módja 

A projekt ütemtervben 

meghatározott teljesítési 

időpontok csúszása 

7 6 

Tartalék időt kell tervezni minden 

tevékenységre, ezen kívül a projekt 

menedzsment folyamatos monitoring 

tevékenységet végez 

A pénzügyi forrásokhoz való 

hozzáférés késése 
2 6 

A kifizetési kérelmek és időszakos 

beszámolók szakszerű és pontos 

elkészítése, a projekt cash-flow tervének 

és érzékenységvizsgálatának elvégzése. 
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Pénzügyi tartalék megteremtése az 

áthidaló finanszírozáshoz.  

Lakossági ellenállás a 

projekt megvalósításával 

szemben 

2 5 

A lakosság folyamatos és részletes 

tájékoztatása, a Támogató csoport 

összetételének gondos megválasztása, 

tájékoztatásuk és bevonásuk a folyamatos 

kommunikációba 

A pályázati elemek 

végrehajtásában részt vállaló 

partnerek, és a bevont 

vállalkozások közötti 

összhang megromlik 

2 4 

A projekt egész ideje alatt, de különösen 

az első időszakban rendszeres személyes 

találkozások, az együttműködés 

kereteinek egyértelművé tétele 

A célcsoport tagjai, a bevont 

személyek elvesztik a 

motivációjukat, a szakértők 

kiégnek  

4 6 

A magas színvonalú szakmai munka 

mellett külön figyelem fordítása a szakmai 

megvalósítók (különösen a szűkebb 

szakmai stáb) visszajelzéseire, a felmerülő 

problémákra közös válaszok keresése, a 

bevonás és megtartás sokszínű 

módszertárának használata, a minimális 

indikátorszámon felüli személyek 

bevonása  

A működtetés és fenntartás 

veszélybe kerül 
2 5 

A projektgazda a működést, 

fenntarthatóságot hosszú távon tudja 

biztosítani. A működési kockázatok a 

rendezett tulajdonviszonyok és  a 

megfelelő finanszírozási háttérrel 

rendelkező fenntartó szempontjából 

minimálisak. 

A célcsoportot érintő 

szakmai és jogi környezet 

változása 

2 5 

A munkatársak  és az ügyfelek számára is 

folyamatos tájékoztatás a változásokról az 

új helyzetekre való gyors reagálás, a 

megnyíló új lehetőségek figyelése  

* 1 – leggyengébb, 7 - legerősebb 

 

 

Válságkezelési terv 
 

Jelen fejezetben kerül kidolgozásra az „Élhetőbb lakókörnyezetünkért  Mágocson TOP-4.3.1-

15-BA-2016-00003 projekthez kapcsolódó, a költözések során való válságkezelési terv is. A 

válságkezelési terv lényege a kockázatok elemzését követően annak vizsgálata, hogy a 

projektben részt vevő egyének szintjén mi befolyásolhatja a részvételi szándékot és annak 

kidolgozása, hogy az egyének válsága esetén hogyan tudnak a projektben részt vevők segíteni, 

a megoldásokat megtalálni.  
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Az alábbi táblázatban az egyének szintjén keletkező, felmerülő problémák, akadályok kerülnek 

feltüntetésre és az azok megoldására kidolgozott alternatívák. 

 

10. táblázat 

Válságkezelési terv 

 

Felmerülő 

kérdések/problémák 

Valószínűség 

(1-7)* 

Hatás 

(1-7)* 
Kezelési módja 

Nem hajlandó mindenki 

költözni családon belül 
3 5 

A közös diagnózis 

következtetései alapján nyílt 

kommunikációban kerül sor az 

integrált lakókörnyezetbe 

történő költözés lehetőségének 

vizsgálatára. Ha a 

körülmények analízise 

lehetővé teszi a fenntartható 

mobilizációt, akkor a szociális 

munkással közösen tervezi 

meg a család a költözést. 

Nem fogadják el a szociális 

bérlakást 
5 5 

Az új helyre költözőkkel a 

környék közös bejárása,  az 

ottani közösség „szabályaira” 

való felkészülés csökkenti a 

feszültséget és a 

bizonytalanságot. 

Rendezetlen lakhatási 

jogviszonyok 
3 4 

A lakhatási jogviszonyok 

felmérése, rendezése, ehhez 

elengedhetetlenül szükséges, 

hogy reális képpel 

rendelkezzünk a 

lakásviszonyokat illetően. 

Első lépés a szerződéses és 

egyéb jogviszony 

fennállásának felmérése. 

Nem rendeltetésszerű 

lakáshasználat 
6 6 

Közösségi beszélgetések 

szervezése „Hogyan használd 

a lakásodat?” címmel. Itt az 

energiatakarékos praktikáktól 

a környezettudatos 

mindennapokig sok új 

információt kapnak a megújult 

lakások használói. 

A kapcsolódó projektben 

kialakításra kerülő szociális 
4 6 

A felkészítő programok során 

nemcsak ez a megoldási 
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bérlakások száma kicsi, így 

nem mindenki számára 

nyújthat új magasabb szintű 

lakhatási lehetőséget, ez 

konfliktusokat generál 

lehetőség van a középpontban. 

A lakáskörülmények 

javításának más 

megoldásaihoz (önerős és 

támogatott felújítás) is 

ötleteket, segítséget adnak a 

programok 

Beilleszkedési problémák 6 6 

A befogadó közösség 

felkészítése a költöztetésre, 

ami a velük folytatott 

folyamatos párbeszéddel és az 

ő aktív részvételükkel történik  
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11. táblázat  

A projekt végrehajtási ütemterve 

 

A tevékenységek ütemezése 

  Már 

rendel- 

kezésre 

áll 

2017 2018 2019 2020 

  I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Előkészítés 

Projekt –

előkészítő 

Tanulmány 

elkészítése 

                 

Közösségi 

Beavatkozási 

Terv elkészítése 

                 

ITS elkészítése                  

Igényfelmérés                  

Megvalósítás 

Projektmenedzser 

biztosítása 

                 

Pénzügyi vezető 

biztosítása 

                 

Projektassziszten

s biztosítása 
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A tevékenységek ütemezése 

  Már 

rendel- 

kezésre 

áll 

2017 2018 2019 2020 

  I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Szakmai vezető 

biztosítása 

                 

Folyamatos 

szociális munka 

biztosítása 

                 

Közösségfejleszt

és 

                 

Lakáskísérés 
                 

Szakértői 

támogatás 

                 

Ezermester Klub 
                 

Gyermek- és 

ifjúsági klub 

                 

Munkaerő- piaci 

esélyek növelés, 

iskolai 

lemorzsolódás 

mérséklés 

                 

Hétköznapi 

Praktikák  
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A tevékenységek ütemezése 

  Már 

rendel- 

kezésre 

áll 

2017 2018 2019 2020 

  I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Népmese az 

életünkről 

program 

                 

Ez csak 

természetes Klub 

                 

Munkaerő piaci 

tréning és 

tanácsadás 

                 

Drog prevenció, 

áldozattá válás, 

SZEM mozgalom 

                 

Anti- 

diszkriminációs 

program 

                 

Egészségügyi 

programcsomag 

                 

Élménypedagógi

ai tréning 

                 

Digitális 

írástudás 

fejlesztése Klub 
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A tevékenységek ütemezése 

  Már 

rendel- 

kezésre 

áll 

2017 2018 2019 2020 

  I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Közbeszerzés 

előkészítése és 

lebonyolítása 

                 

Marketing és 

kommunikáció 

                 

Kapcsolódó és kötelező tevékenységek  

Nyilvánosság 

biztosítása 

                 

Horizontális 

szempontok 

biztosítása 

                 

Települési 

információ és 

kommunikáció 

                 

Jelenlét Ház 

működése 
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4.8. A projekt előkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések 

 

 A partnerségi egyeztetések célja, hogy minden érintett (stakeholder) a projektötlet 

kidolgozásától a pályázat előkészítésén át a megvalósításig részese, és ezáltal elkötelezettje 

legyen a felzárkózási, felzárkóztatási folyamatnak. Ennek megfelelően cél az érintettek: 

 

 részvételének biztosítása 

 tapasztalatainak beépítése 

 igényeinek, szükségleteinek azonosítása, pontosítása 

 elképzeléseinek, javaslatainak megismerése 

 érdekeinek összehangolása 

 elköteleződése a közös jövőkép iránt 

 erőforrásaik becsatornázása 

 együttműködéseinek ösztönzése 

 tájékozódásának, tájékoztatásának biztosítása a folyamat minden szakaszában 

 

A projekt előkészítése során a következő fórumok, munkaformák és partnerségi egyeztetések 

kerültek megszervezésre: 

 A települési önkormányzat képviselő-testületének tájékoztatása a megnyíló pályázati 

lehetőségről, mivel az érvényben lévő Integrált Városfejlesztési Stratégia tartalmazza a 

rehabilitáció szükségességét és szándékát. A testület felhatalmazása alapján történt az 

előkészítés megkezdése.  

 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének tájékoztatása a megnyíló pályázati 

lehetőségről annak nyomán, hogy elnök úr már több alkalommal jelezte testületük 

igényét egy ilyen pályázati úton támogatott programhoz való csatlakozáshoz. A Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nyitott az együttműködésre, de azt is jelezte, hogy 

nehéz a leszakadt családokkal való együttműködés. Ez a jelzés a projektre nézve két 

feladatot jelölt ki: az egyik, hogy szükséges az önkormányzat és különösen a szociális 

bizottsággal való együttműködés hatékonyságát növelő keretek, munkaformák 

kialakítása a projekt és az integráció támogatása miatt. A jelzés másik tanulsága szerint 

fontos a tájékoztatás minél korábbi megkezdése, minden érintettel a lehető 

legegyértelműbb kommunikáció és a projekt első félévében való intenzív mediáció. 

Mindezeket figyelembe véve történt a pályázat előkészítése, és a végrehajtás és 

fenntartás során is törekedni fogunk a folyamatos kommunikációra.  

 Egyeztetés a területen dolgozó szociális munkásokkal 4 alkalommal az ott élő családok 

helyzetéről, problémáik jellegéről. Az első megbeszélésen általános helyzetképet 

vázoltak fel, majd a második alkalomtól már a szegregátum területén élő családokkal 

kapcsolatos praktikus információkat térképeztünk fel a segítségükkel. Erre alapozva 

terveztük meg a következő fázist. Ezzel alapoztuk meg a támogató csoportot.  

 Helyszínbejárás, „Tudatosító séta”. A problémafókuszok tételes számbavétele, 

megtapasztalása a szakemberek kíséretében.  

 Potenciális konzorciumi partnerek felkeresése, általános tapasztalataik megismerése, 

gyakorlataik helyszínre adaptálhatósága. A területen már tapasztalatot szerzett 

lehetséges szakmai segítők feltérképezése. (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, 

Baranya Megyei Önkormányzat, Alapítvány Alsómocsoládért). 



 

 

129 

 

 Helyi interjúk a területen élők különböző szegmenseiből. Elkészült 42 irányított 

mélyinterjú a szakemberek segítségével.  

 Helyi támogató csoport szervezésének megkezdése, javaslataik alapján „előzetes” 

programalkotás.  

 Az addigi munka összefoglalásaként a konzorciumi partnerekkel való szekciónkénti 

egyeztetés. 

  A támogató csoporttal és a konzorciumi partnerekkel a programelemek véglegezése. 

 Jelen projekt keretében „Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletnek” megfelelően 

kidolgozásra kerül a város Integrált Településfejlesztési Stratégiája oly módon, hogy a 

támogatási kérelemben szereplő tevékenységek és az ITS illeszkedése biztosított 

legyen. A hatóságok és a lakosság tájékoztatása a projekt-előkészítés során 

folyamatosan történt. 

 

A projekt végrehajtása során folyamatos egyeztetésekre lesz szükség a projektmenedzsment 

szervezettel, illetve a konzorciumi tagokkal. Ezen egyeztetések alkalmával minden 

konzorciumi taggal részletesen megbeszéljük a projekt előrehaladását, az esetlegesen felmerült 

problémákat és azoknak a megoldására a tagokkal közösen dolgozunk ki javaslatot.  

A Támogató Csoport felállításánál is fontos szempont volt, hogy olyan tagjai legyenek, akik a 

város életében aktív és elismert szereplők. A Támogató Csoport sokszínűségével a város 

különböző társadalmi rétegei elérhetővé válnak. A helyi rendőr, a helyi orvos asszisztense, a 

Művelődési Ház vezetője, a szociális szakemberek tudása és aktív jelenléte egy ilyen kisváros 

életében számos hozadékkal jár. A város településének lakossága, így a célcsoport is ismeri 

ezeket az embereket, amely megkönnyíti azt, hogy célba jusson a projekt üzenete. A helyi 

Támogató Csoport megalakításának előkészítése már a projekt kidolgozásakor megkezdődött, 

hiszen a Projekt- előkészítő Tanulmány szakmai tartalmának kialakításakor is többször 

egyeztettek a szereplők, hivatalos megalakítására azonban csak a támogatási szerződés 

megkötését követően 2017. szeptember 12. napján került sor. Második alkalommal 2017. 

november 22- én ült össze a Támogató Csoport, amikor már az addig történt események is 

bemutatásra kerültek. 

 

Annak érdekében, hogy a projekthez kapcsolódó intézmények, a tevékenységekhez helyet, 

segítséget, kommunikációs, információs felületeket biztosító szervezetek támogatását is 

élvezze a projekt, a következő partnerek kerültek megkérdezésre:  

 

 Hegyhát Észak Térségi Egyesület 

 Szociális Gondozási Központ Mágocs 

 Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 

 Mágocs Városgazdálkodási Kft. 

 Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Mágocsi Bokréta Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde 

 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 Mágocs Városi Sport Kör 
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 Katolikus Caritas Mágocs 

 

A velük való egyeztetések formálták a pályázatot, véleményeik, javaslataik belekerültek a 

Projekt- előkészítő Tanulmányba. 

Ez az előkészítő munka már megalapozta a későbbi Támogató Csoport létrejöttét, amely a 

projektfejlesztés szakaszában valósult meg. 2017. szeptember 12-én hivatalosan is megalakult 

a Támogató Csoport, melynek tagjai együttműködési megállapodásban rögzítették 

szándékaikat. Tagjai a következők: 

 

 Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs- képviseli: Müller Nándorné- 

intézményvezető 

 Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat- képviseli: Kovács Kálmán- elnök 

 Hegyhát Észak Térségi Egyesület- képviseli: Nemes Adrienn- elnök 

 Észak- Hegyháti Unió Nonprofit Kft.: képviseli: Halmai Gáborné- ügyvezető 

 Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- képviseli: Enyedi Gáborné- 

igazgató, képviseletében eljáró személy: Füzes Gábor- tanár          

 Potyondi Gábor- szakterülete: közbiztonság, rendvédelem, bűnmegelőzés 

 Bogyayné Gaál Tünde- szakterülete: egészségügy, egészségnevelés  

 

A tételes lista a mellékletben található. 

  

A tervezett fejlesztések társadalmasítása, megismertetése, hozzáférhetősége érdekében a 

projekttel kapcsolatos beruházások, események, aktualitások folyamatosan megjelenítésre 

kerülnek a város honlapján, a helyi újságban. 

A partneri egyeztetések során javasolt módosítások a Támogató Csoporttal, a konzorciumi 

tagokkal és a projektmenedzsment szervezettel közösen kerülnek megtárgyalásra, és 

amennyiben az szükséges, bejelentésre kerül az Irányító Hatóság felé. Egyéb vitás esetben 

mindig az adott szakterület szakembereit vonjuk be a megoldás kidolgozásába. 

 

4.9. Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása  

 

A projekt tervezése és végrehajtása során a horizontális szempontok érvényre jutása érdekében 

kötelezően érvényesíteni kell a következőket: 

 

 Kedvezményezettként betartani a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi 

jogszabályokat, megőrizni a projekt által érintett területeken a természeti és kulturális 

értékeket, a fennálló vagy a projekt beavatkozásai során keletkezett környezeti kárt 

legkésőbb a megvalósítás során megszüntetni. 

 A projekt szemléletmódja és tevékenységei nem ütköznek az egyenlő bánásmód és 

esélyegyenlőség alapelveivel, nem térnek el „Az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaktól. 
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 A projekthez kapcsolódó kommunikációban, a nyilvános eseményeken egyértelműen 

elköteleződik minden érintett az esélyegyenlőség mellett, nem közvetít szegregációt, 

előítéleteket. 

 Jelen projekt nem tartalmaz építési beruházási elemet, így a komplex akadálymentesítés 

nem releváns. 

 A megvalósításban is érintett önkormányzati szereplők rendelkeznek Helyi 

Esélyegyenlőségi Tervvel. 

 A program összhangban van a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával és ezen 

belül is annak Anti-szegregációs Programjával, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programmal.  

 

 

A projekt elsődleges célja a felzárkóztatás, a társadalmi integráció, ez a cél egybeesik a második 

horizontális céllal, az esélyegyenlőség érvényesítésével. A nők és férfiak esélyegyenlőségének 

biztosítása szinte mindegyik programelemben megvalósul, hiszen azok nyitottak mindenki 

számára. A háztartási munkamegosztás előremozdítására külön programelemeket állítottunk 

be: Hétköznapi Praktikák és Ezermester klub, de ezek sem zárják ki a másik nemet.  A szakmai 

stábban és a projektelemekben nem alkalmazunk diszkriminációt. 

A jelen projekthez kapcsolódó TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003 azonosító számú, „Élhetőbb 

lakókörnyezetünkért Mágocson” című nyertes pályázatban tervezett infrastruktúrafejlesztések 

megfelelnek a környezet, ezen belül az épített környezet védelmének.  A nyitott közösségi 

térnek helyet adó terület rendezése során az értéktelen növényzetet el kell távolítani, melynek 

nagy része fűtésre alkalmas, a fennmaradó rész zöldhulladék. 

Az épületmaradványok éghető része tüzelőként használható, az égetett agyag és kő pedig építési 

hulladék. A terület rendezése során az építési és esetleges kommunális hulladékot külön fogjuk 

gyűjteni és a kezelésre jogosult szolgáltatónak átadni. A szegregátum többi területén végzett 

építési munkáknál (főként felújítás) főként bontási törmelék keletkezhet. 

A tervezett tevékenységek következtében keletkező hulladékot a munkát végző vállalkozó 

elszállítja, külön kármentesítési feladat végzését nem tervezzük. A kialakítandó szociális 

bérlakások felújításánál és építésénél energiatakarékos megoldásokra törekszünk. 

 

Az esélyegyenlőséget segítő intézkedések, melyek a projekt céljából és tevékenységeiből 

adódnak:  

 

 Megfelelő intézményi, társadalmi és közösségi kapcsolatrendszerhez való hozzáférés.  

 Megfelelő információhoz való hozzáférés.  

 Megfelelő közlekedéshez, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés.  

 Megfelelő hozzáférés az érdekérvényesítéshez, önrendelkezéshez.  

 A befogadó közösség, a társadalmi környezet szemléletének fejlesztése.  

 

 

 

 

 



 

 

132 

 

 

5. PÉNZÜGYI TERV 

 

A projekt pénzügyi elemzése a projekt megvalósítás idejére vonatkozik. A projekt 

megvalósítási ideje 2017. július 1-től 2020. június 30-ig tart, a megvalósítás időtartama 36 

hónap.  

A projekt összköltsége bruttó 75.000.000 Ft, mely 100%- os támogatottságú, önerő 

felhasználása nem szükséges. A projekt négyes konzorciumban valósul meg. A pályázati 

szabályok értelmében a konzorciumvezető Mágocs Város Önkormányzata, valamint a Baranya 

Megyei Önkormányzati Hivatal a megítélt támogatási összeg kapcsán 100%, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület, valamint az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet 50% előleg 

lehívására jogosult.  

Mágocs Város Önkormányzata alanya az ÁFA- nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, 

támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan 

adólevonási jog nem illeti meg, ezért az elszámolásnál az ÁFA- val növelt (bruttó) összeg kerül 

figyelembevételre. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület és az Alapítvány Alsómocsoládért nem alanya az ÁFA- nak, így 

esetükbe az elszámolásnál az ÁFA- val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.  

 

A projekt költségvetését az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 

12. táblázat 

A projekt összesített költségvetése 

 

 

Tevékenység 
BRUTTÓ  

elszámolható ktg 

I. Projektelőkészítés költségei 3 750 000 Ft 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 
dokumentumok költségei 

1 200 000 Ft 

Projekt-előkészítő Tanulmány 0 Ft 

Közösségi Beavatkozási Terv 1 200 000 Ft 

Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség 2 550 000 Ft 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 2 550 000 Ft 

II. Beruházáshoz kapcsolódó 2 803 710 Ft 

Eszközbeszerzés költségei 2 803 710 Ft 

Immateriális javak költségei (szoftver)   

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
szolgáltatások költségei 

25 869 475 Ft 

Képzéshez kapcsolódó költségek   

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 1 241 500 Ft 

Általános szakértői keret 1 241 500 Ft 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 1 798 975 Ft 

Szórólap tervezés és nyomdaköltség 1 318 975 Ft 

Települési információ és kommunikáció 480 000 Ft 
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Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának 
költsége 

125 000 Ft 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 1 140 000 Ft 

Helyiségbérlet 960 000 Ft 

Terembérlet 180 000 Ft 

Egyéb szolgáltatási költségek 21 564 000 Ft 

Egészségügyi programcsomag 1 143 000 Ft 

Élménypedagógiai tréning 200 000 Ft 

Drogprevenció, áldozattáválás, SZEM mozgalom 150 000 Ft 

Antidiszkriminációs program 1 020 000 Ft 

Digitális írástudás fejlesztése klub 600 000 Ft 

Népmese az életünkről a drámapedagógia eszközével 700 000 Ft 

Munkaerőpiaci tréning 500 000 Ft 

Munkaerőpiaci tanácsadás 1 440 000 Ft 

"Hétköznapi praktikák" 2 000 000 Ft 

Ez csak természetes klub 2 000 000 Ft 

Látóutak 1 524 000 Ft 

Szupervízió 1 828 800 Ft 

Közösségi rendezvények 2 743 200 Ft 

Ezermester klub 5 715 000 Ft 

IV. Szakmai megvalósításban közreműködő 
munkatársak költségei 

35 623 965 Ft 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

33 967 965 Ft 

Bérköltség 28 108 036 Ft 

Szakmai vezető megbízási díja 
(2018.01.01.-2020.06.30.) 

638 036 Ft 

Szociális koordinátor bruttó munkabére 
(2017.09.01-2020.06.30) 880 000 Ft 

Szociális koordinátor bruttó munkabére 
(2018.01.01-2020.06.30) 6 750 000 Ft 

Szociális munkás megbízási díja 
(2017.07.01-2017.12.31) 1 080 000 Ft 

Szociális munkás megbízási díja 
(2018.01.01-2020.06.30) 6 150 000 Ft 

Szociális munkás bruttó munkabére 
(2017.09.08-2017.12.31) 720 000 Ft 

Szociális munkás bruttó munkabére 
(2018.01.01-2020.06.30) 6 150 000 Ft 

Közösségfejlesztő bruttó munkabére 
(2018.03.01-2020.06.30) 5 740 000 Ft 

Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 5 391 929 Ft 

Szakmai vezető megbízási díjának költsége után 
felmerülő munkaadói járulék 
(2018.01.01.-2020.06.30) 

111 964 Ft 

Szociális koordinátor bérköltségének munkaadói 
járulék költsége 
(2017.09.01-2020.06.30) 193 600 Ft 
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Szociális koordinátor bérköltségének munkaadói 
járulék költsége 
(2018.01.01-2020.06.30) 1 316 250 Ft 

Szociális munkás megbízási díjának költsége után 
felmerülő munkaadói járulék 
(2017.07.01-2017.12.31) 213 840 Ft 

Szociális munkás megbízási díjának költsége után 
felmerülő munkaadói járulék 
(2018.01.01-2020.06.30) 1 079 325 Ft 

Szociális munkás bérköltségének munkaadói járulék 
költsége 
(2017.09.08-2017.12.31) 158 400 Ft 

Szociális munkás bérkölségének munkaadói járulék 
költsége 
(2018.01.01-2020.06.30) 1 199 250 Ft 

Közösségfejlesztő bruttó bérköltségének munkaadói 
járulék költsége. 
(2018.03.01-2020.06.30) 1 119 300 Ft 

Személyi jellegű egyéb kifzetések (munkábajárási 
költség) 468 000 Ft 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódóútiköltség, 
kiküldetési költség 

1 656 000 Ft 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, 
kiküldetési költség 1 656 000 Ft 

V. Projektmenedzsment költségei 1 875 000 Ft 

Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 1 875 000 Ft 

Munkabér  1 535 000 Ft 

Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 340 000 Ft 

VI. Célcsoport támogatásának költségei 0 Ft 

Célcsoport útiköltsége   

Célcsoport képzési költsége   
Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci 
szolgáltatások költségei   

VII. Adók közterhek   

VII. Tartalék 602 980 Ft 

VIII. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb 
költségek 4 474 870 Ft 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyag 
költségek 

                    4 474 870 Ft  

Szociális adminisztráció anyagköltsége 904 870 Ft 

Munkaerő-piaci esélyek vövelése, iskolai 
lemorzsolódás mérséklése: személyi higiéniához 
kapcsolódó anyagköltség 300 000 Ft 

Munkaerő-piaci esélyek vövelése, iskolai 
lemorzsolódás mérséklése: gyógyszer költség 300 000 Ft 

Gyermek- és Ifjúsági klub: anyagköltség 2 970 000 Ft 

Összesen: 75 000 000 Ft 
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13. táblázat 

A költségek megoszlása a konzorciumi tagok között 

 

ÖSSZESÍTÉS KONZORCIUMI 

TAGONKÉNT  Bruttó Ft  

Baranya Megyei Önkormányzati 

Hivatal 6 500 000 Ft 

Mágocs Város Önkormányzata 5 433 000 Ft 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 57 127 000 Ft 

Alapítvány Alsómocsoládért 5 940 000 Ft 

  

 

 

 

 

6. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE 

 

6.1. A menedzsment szervezet bemutatása 

 

 

20. ábra 

A menedzsment szervezet bemutatása 

  

A Baranya Megyei Önkormányzat a 2017. július 1. napjával felállította a 3 főből álló 

menedzsment szervezetét. A menedzsment szervezet a projektmenedzserből, a pénzügyi 

vezetőből, valamint a projekt asszisztensből tevődik össze. 
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A projektmenedzsment feladatai: 

 

 a projekt megvalósulásának teljes körű koordinációja 

 folyamatos kapcsolattartás a támogató szervezettel, a közreműködő szervezettel 

 a projekt előrehaladási jelentések készítése 

 a projekt pénzügyi helyzetének és a megvalósítás ütemtervének figyelemmel kísérése 

 a megvalósításba bevont szereplőkkel a folyamatos kapcsolattartás 

 a kapcsolattartás biztosítása az egyes partnerek között 

 a projektmenedzser informálása felmerülő problémákról és változásokról 

 

Ezen belül a projektmenedzsment tagjai között az alábbi módon kerülnek felosztásra a 

megvalósítással kapcsolatos feladatok. 

 

Projektmenedzser feladatköre: 

 

 szervezi, irányítja a projekt lebonyolítását, 

 összefogja, irányítja a projektmenedzsment munkáját, 

 a felelős hatóságok és az Európai Uniós szervek által a projekt végrehajtása során 

megkövetelt feladatok megfelelő teljesítésének biztosítása, 

 a projekt megvalósítására vonatkozó ütemterv nyomon követése és szükség esetén 

aktualizálása, 

 részvétel a projektet érintő Hatóságok (Irányító Hatóság és Közreműködő szervezet) 

által kezdeményezett megbeszéléseken, tárgyalásokon, esetleges ellenőrzéseken, 

 döntéshozatal előkészítése vezetők részére, 

 a projekt folyamatos nyomon követése, 

 folyamatos együttműködés a projektben közreműködő alvállalkozókkal, 

szakértőkkel, partnerekkel, melyeket a Megbízó jelöl ki (pl. beszállító(k)), 

 (köz)beszerzési folyamatok segítése, 

 a Támogatási Szerződésben foglaltak esetleges módosításának menedzselése, 

szükség esetén javaslat készítése és egyeztetés a szerződéskötő hatósággal és 

további érdekelt szereplőkkel, 

 a pályázatban lefektetett célok elérésének, és az európai alapelvek érvényesítésének 

(esélyegyenlőség, környezetvédelem) a biztosítása, 

 projektmegbeszélések összehívása és levezetése, 

 minőségbiztosítás: folyamatok minőségbiztosítása, 

 konfliktusfeloldás: a projekt megvalósításában közreműködő szereplők közötti 

konfliktushelyzetek kezelésének segítése, 

 kockázatmenedzsment: a projekt megvalósítása során felmerülő lehetséges 

kockázatok felmérése és azok lehetőség szerinti kezelése, 

 kommunikáció menedzsment: a projekt megvalósításában közreműködő szereplők 

közötti kommunikáció segítése és támogatása, 

 helyszíni ellenőrzésen való részvétel, 

 jelentéstételi kötelezettségek, adatszolgáltatások teljesítése, 
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 a projekt nyilvántartási rendszerének kialakítása. 

Pénzügyi vezető feladatköre: 

 

 a projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása, 

 pénzügyi lebonyolításra vonatkozóan a Támogatási Szerződésben és egyéb irányadó 

rendelkezésekben meghatározott szabályok folyamatos figyelemmel kísérése és a 

projekt eljárásrendbe történő adaptálása, betartása és betartatása, 

 figyelemmel kíséri a projekt gazdálkodási folyamatait, költségvetését, 

 projekt pénzügyi adminisztrációs feladatainak szervezése, a formai tartalom 

követelmények előírása és betartásának biztosítása, 

 források felhasználásának koordinálása, a kötelezettség vállalások és azok 

teljesítésének naprakész nyilvántartása, 

 közreműködés a szerződések előkészítésében, szerződések ellenőrzése az 

elszámolhatóság vonatkozásában, 

 a projektmenedzserrel és a szakmai vezetővel összhangban a projekt költségvetés 

alakulásának naprakész vezetése és nyilvántartása, szükséges módosítások 

összeállítása, jóváhagyásra/benyújtásra történő elkészítése, 

 a projektmenedzserrel és a szakmai vezetővel összhangban költségvetési átcsoportosítás 

tárgyú változás-bejelentések, összeállítása, jóváhagyásra/benyújtásra történő 

előkészítése, 

 adatszolgáltatás és kontrolling a projekt elkülönített főkönyvi könyveléséhez, valamint 

a projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök aktiválásához, 

 pénzügyi dokumentumok, bizonylatok előírás szerinti kezelése, elkülönített 

nyilvántartásának koordinálása, 

 kifizetési kérelmek összeállítása, az ehhez szükséges konzorciumi partneri egyeztetési 

feladatok felügyelete, 

 igény szerint pénzügyi adatszolgáltatás a projekt megvalósítás alakulásáról, 

 projektegyeztető megbeszéléseken részvétel a szükséges pénzügyi adatok, információk 

biztosításával, 

 ellenőrzéseken történő részvétel a projekt pénzügyi előrehaladása vonatkozásában 

 proaktív részvétel a projektirányítási feladatokban, 

 a projektmegvalósítás során a pénzügyi területen észlelt kockázatok, problémák, 

hatások értékelése, jelzése a projektvezetőség felé, 

 a projekt zárás pénzügyi műveleteinek előkészítése, elvégzése, záró kifizetési kérelem 

összeállítása és benyújtása, 

 folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel a projekt pénzügyi 

előrehaladása vonatkozásában. 

 

Projektasszisztens feladatköre: 

 

 a projekthez kapcsolódó, a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban 

előírt adminisztratív feladatok ellátása; 

 a projekt dokumentáció iktatási és nyilvántartási feladatainak ellátása, 
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 projekt előrehaladási jelentések, változás- bejelentések, szerződés módosítások 

előkészítésében való részvétel,  

 a Közreműködő szervezet, Irányító Hatóság és egyéb szervezetek részére adandó 

adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek ellátásában való közreműködés, 

 közreműködés a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés 

folyamatában, 

 a szerződésekben foglalt feladatok ellátásának nyomon követése, a feladatok 

határidőben történő teljesítésének ellenőrzése, 

 kapcsolattartás a projekt szervezeten belüli és azon kívüli résztvevőkkel, 

 megbeszélések, egyeztetések leszervezése, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése 

 részvétel a projekt eseményeinek megszervezésében, koordinálásában, 

 telefon és e-mail forgalom bonyolításában való részvétel. 

 

 

Az egyes szakmai területek egymással együttműködve és rendszeresen egyeztetve látják el 

feladataikat. 

A menedzsment tagjai többéves releváns szakmai tapasztalattal rendelkeznek mind a projektek 

menedzselése, koordinációja, mind az elszámolás és fenntartás vonatkozásában, szakmai 

gyakorlatuk biztosítja a projekt sikeres megvalósítását. 

 

14. táblázat 

Projektmenedzsment tapasztalatok bemutatása 

 

Személy Feladatkör Végzettség Szakmai tapasztalat 

Novák Emese projektmenedzser 
36 hónap 

felsőfokú 
humánmenedzser 

Projektmenedzseri/projektkoordinátori feladatok 

ellátása az alábbi projektekben: 

˗ TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 (2,7 milliárd) 

˗ ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0014 (90 millió forint) 

˗ TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0018 (79 millió Ft) 

˗ NAKVI, HUNG-2014/1783 (1 200 000 FT) 

˗ Kincses Baranya (10 millió Ft) 

˗ GOP-2.1.1-11/M-2013-2618 (19 millió) 

Vincze Erika pénzügyi vezető 
36 hónap 

felsőfokú 
közgazdász 

˗ Pénzügyi vezetői feladatok ellátása az alábbi 

projektekben: 

˗ TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 (2,7 milliárd Ft) 

˗ EKF-Pécs2010 projektek: 

NFÜ-URB (1 milliárd Ft) 

„Zsolnay Kulturális Negyed” (15 milliárd Ft) 

„Nagy Kiállítótér-Múzeumutca” (1,7 milliárd Ft) 

˗ Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási projekt 

˗ Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási projekt 

˗ TÁMOP-7.2.1-11/K-2013-0003 

Novák Emese projektasszisztens 
36 hónap 

felsőfokú 
humánmenedzser 

Projektmenedzseri/projektkoordinátori feladatok 

ellátása az alábbi projektekben: 

˗ GOP-2.1.1-11/M-2013-2618 (19 millió) 

˗ ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0014 (90 millió forint) 

˗ TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0018 (79 millió Ft) 

˗ NAKVI, HUNG-2014/1783 (1 200 000 FT) 

˗ Kincses Baranya (10 millió Ft) 

Projektmenedzsment tapasztalatok bemutatása 
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A projekmenedzsment munkája során szorosan együttműködik a projekt szakmai vezetőjével. 

A menedzsment szervezet, valamint a szakmai vezető alkotja a projekt koordinációs csoportot. 

A szakmai vezető a projekt kezdete (2017. július 1.) óta biztosítja a projekt szakmai 

felügyeletét. 

 

Szakmai vezető feladatköre: 

 

 a projekt megvalósítás szakmai előrehaladásának folyamatos nyomon követése, 

 a projekt szakmai koordinálása, projektirányítás, 

 a pályázatban lefektetett szakmai célok elérésének segítése, nyomon követése, 

 a megvalósítás során a horizontális szempontok érvényre jutásának felügyelése, 

 helyszíni ellenőrzésen való részvétel, 

 közreműködés időközi és záró jelentés készítésében, 

 folyamatos együttműködés a projektben közreműködő alvállalkozókkal, szakértőkkel, 

partnerekkel, 

 részvétel a projektet érintő Hatóságok által kezdeményezett egyeztetéseken, 

ellenőrzéseken, amennyiben szakmai kérdéseket érint, 

 Támogató Csoport irányítása és működtetése, adminisztrációja, 

 partnerekkel történő egyeztetések koordinálása, szervezése és lebonyolítása, 

adminisztrációja, 

- a projektben résztvevő szakmai szereplők (belső munkatársak, külső szakértők, szakmai 

megvalósítók, megbízott szakmai szereplők, stb.) összefogása, irányítása, munkájuk 

segítése, feladatvégzésük szakmai támogatása. 

 

 

15. táblázat 

A szakmai vezető szakmai tapasztalatai 

 

 

Személy Feladatkör Végzettség Szakmai tapasztalat 

Kiss András szakmai vezető 
36 hónap 

felsőfokú 
közgazdász 

Szakmai munkatársi feladatok ellátása az alábbi 

projektekben: 

˗ DDOP-2.1.1/E-13/2013-0001 
˗ TIOP-3.2.3/A-13/1 
˗ DDOP-5.1.2/A-2009-0001 
˗ KEOP-6.3.0/2F-2009-0001 
˗ 2008-2011. évben szociális városrehabilitációs 

projektek tervezésében való részvétel 
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7. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 

1.  

Áttekintő 

térképvázlat a 

következőkről: 

az akcióterület és a szegregátum/veszélyeztetett terület elhelyezkedése 

a településen belül 

a korábbi fejlesztési helyszínek elhelyezkedése 

milyen funkciók és hogyan helyezkednek el az akcióterületen 

2.  
Civil szervezetekkel, lakossággal, gazdasági szereplőkkel, egyéb intézményekkel 

folytatott egyeztetések dokumentumai. 

3.  
Támogató csoport 

dokumentációja 

meghívottak köre és a meghívás igazolása 

alakuló ülés jegyzőkönyve 

együttműködési megállapodások 

ülések emlékeztetői, jelenléti ívek 
 

4.  Szociális munkások végzettségét alátámasztó dokumentumok 

5.  
Projektmenedzs-

ment 

szervezeti ábra, SZMSZ 

a menedzsmentben résztvevők önéletrajza 

6.  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület eszközlista 

7.  Testületi határozat 

8.  Anonimizált kérdőívek 

9.  Rendezvénynaptár 

 

 

 

 


