
Mellékletek 

 

2. tábla Városrészek és szegregátumok segélyezési mutatói (forrás: önkormányzati nyilvántartások) 

(A sorok száma a település adottságaitól függően bővítendő) 

 
Az ITS-ben 

azonosított 

városrészek és 

szegregátumok1 

neve 

 

Lakónépesség 

száma 

(jelenlegi 

népességnyilv

ántartási 

adatok 

alapján)2 

 

Lakások száma 

(jelenlegi 

népességnyilvántart

ási 

adatok alapján a 

lakcímek száma)3 

 

LFT4 –ben 

részesülők 

aránya a lakások 

számához 

viszonyítva 

 

Rendszeres szociális 

segélyben részesülők 

aránya a lakások 

számához viszonyítva 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők aránya 

a lakások számához 

viszonyítva5 

 

Romák aránya a 

lakónépességen 

belül6  

 

1. városrész: 

Magyaróvár 
1230 551 3 fő n. a. 17 fő n. a. 

2. városrész: 

Majorok 
3710 1415 0 

n. a. 
14 fő 

n. a. 

3. városrész: 

Lucsony- Károlyliget 766 475 0 
n. a. 

9 fő 
n. a. 

4. városrész: Halászi 

u. - Mosoni-Duna 1342 592 0 
n. a. 

1 fő 
n. a. 

5. városrész: 

Városközpont 8957 4375 3 fő 
n. a. 

14 fő 
n. a. 

 
1 Az integrált városfejlesztési stratégiában és az Anti-szegregációs tervben meghatározott városrészekre, illetve szegregátumokra. 

2 2021-es adatok 

3 2021-es adatok 

4 LFT-be beletartozik a normatív, helyi és adósságkezelési LFT egyaránt. 

5 2022. márciusi adatok 

6 Amennyiben a városnak rendelkezésére áll ilyen jellegű adat (pl. felmérésekből, RNÖ becslése stb.) 



Az ITS-ben 

azonosított 

városrészek és 

szegregátumok 

neve 

 

Lakónépesség 

száma 

(jelenlegi 

népességnyilv

ántartási 

adatok 

alapján) 

 

Lakások száma 

(jelenlegi 

népességnyilvántart

ási 

adatok alapján a 

lakcímek száma) 

 

LFT –ben 

részesülők 

aránya a lakások 

számához 

viszonyítva 

 

Rendszeres szociális 

segélyben részesülők 

aránya a lakások 

számához viszonyítva 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők aránya 

a lakások számához 

viszonyítva 

 

Romák aránya a 

lakónépességen 

belül 

 

6. városrész: Moson 
7270 3056 2 fő 

n. a. 
56 fő 

n. a. 

7. városrész: Moson 

dél ipar 135 51 0 
n. a. 

7 fő 
n. a. 

8. városrész: 

Kossuth L. u. 5027 2152 0 
n. a. 

60 fő 
n. a. 

9. városrész: 

Ipartelep 1755 719 1 fő 
n. a. 

85 fő 
n. a. 

10. városrész: Mofém 

telep 4215 2122 3 fő 
n. a. 

10 fő 
n. a. 

11. városrész: Ipari 

park 1. 22 8 0 
n. a. 

0 
n. a. 

12. városrész: Ipari 

park 2. 0 0 0 
n. a. 

0 
n. a. 

Város egészére 

vetített mutató7 

 

34429 15516    
 

Város egészére az 

adott segélytípus 

száma 

 

  12 fő  273 fő  

 

 

  

 
7 Az adott segélyezés típus aránya a város összes lakásszámához viszonyítva 



3. tábla: Általános iskolai közoktatás integráltsága 

Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető! 

 

OM 

azonos

ító 

intézmény neve 

tanulólétszám az  

intézményben 

tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint 

Normál (általános) tanterv 

Emelt szintű oktatás és/vagy 

két tanítási nyelvű iskolai 

oktatás 

Gyógypedagógiai 

tagozat 

Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH 

030497 
Ujhelyi Imre 

Általános Iskola 
372 - 21 372 - 21 - - - - - 

030500 

Mosonmagyaróvári 

Fekete István 

Általános Iskola - 

001-es Telephelye 

299 - 20 299 - 20 - - - - - 

030500 

Mosonmagyaróvári 

Fekete István 

Általános Iskola 

002-es Telephelye 

191 - 24 191 - 24 - - - - - 

030501 

Mosonmagyaróvári 

Móra Ferenc 

Általános Iskola 

603 - 12 - -  603 - 12 - - 

030502 

Piarista 

Gimnázium, 

Általános Iskola és 

Óvoda 

409 - 23 409 - 23 - - - - -– 



038501 

Mosonmagyaróvári 

Éltes Mátyás 

Általános Iskola, 

Óvoda, 

Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium, 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény 

79 1 - - - - - - - 79 1 

203037

/024 

Győri SZC Haller 

János Általános 

Iskola 

181 - 24 181 - 24 - - - - - 

203037

/024 

Győri SZC Haller 

János Általános 

Iskola Mosonvár 

úti telephelye 

201 - 27 201 - 27 - - - - - 

203037

/026 

Győri SZC Bolyai 

János Általános 

Iskola 

366 - 15 366 - 15 - - - - - 

203037

/026 

Győri SZC Bolyai 

János Általános 

Iskola 025 

237 - 12 237 - 12 - - - - - 

 

  



 

 

 

4. tábla: A település infrastruktúrája 

A táblázat tovább bővíthető, utcánként egy-egy sorral. 

 

 
Utcák, ahol részben, vagy 

egészben nem található... 

A halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek száma 

az el nem látott utcákban 

A városrész(ek) nevei, ahol az 

utcák találhatóak. 

Vezetékes víz 

Napsugár utca 0 Magyaróvár 

Szivárvány utca 0 Magyaróvár 

Levendula köz  0 Magyaróvár 

Kökény utca 0 Magyaróvár 

Áram 

 

 

 

  

Közvilágítás 

Napsugár utca 

 

0 Magyaróvár 

Szivárvány utca 

 

0 Magyaróvár 

Levendula köz  

 

0 Magyaróvár 

Kökény utca 0  

Szennyvíz-

csatorna 

Napsugár utca 0 Magyaróvár 

Szivárvány utca 0 Magyaróvár 

Levendula köz  0 Magyaróvár 

Kökény utca 0 Magyaróvár 

Gáz 

Móra Ferenc utca 0 Magyaróvár 

Erkel Ferenc utca 0 Magyaróvár 

Széchenyi István utca 0 Magyaróvár 

Flesch Károly utca 0 Magyaróvár 

Dr. Timaffy László utca 0 Magyaróvár 

Napsugár utca  Magyaróvár 

Szivárvány utca 0 Magyaróvár 

Levendula köz  0 Magyaróvár 



 

Pormentes út 

Mária Terézia utca 0 Magyaróvár 

Zsófia királyné utca 0 Magyaróvár 

Akác utca 0 Magyaróvár 

Laktanya köz 0 Moson 

Vasutas utca 0 Moson 

Királydomb utca 0 Moson 

Liget sor 0 Majorok 

Napsugár utca 0 Magyaróvár 

Szivárvány utca 0 Magyaróvár 

Levendula köz  0 Magyaróvár 

Városmajor utca 0 Majorok 

Fertősor 0 Moson 

Ujhelyi utca 0 Majorok 

Kökény utca 0 Moson 

   

 

Összesen a városban 

nyilvántartott 

halmozottan 

hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 

 

0 

 

 

 
  



 

 

 

 

5. tábla: Folyamatban lévő telepfelszámolási és teleprehabilitációs program(ok) bemutatása  
A sorok szükség szerint bővítendők. 

 

nem releváns.  

 

 

 

 

A programban érintett 

utcák 

 

 

 

 

A programban érintett 

lakások száma 

 

 

 

A program 

költségvetésének forrásai 

 

 

 

Milyen formában 

történik az érintett 

lakosok elhelyezése? 

Az akcióterületen élő 

családok 

elhelyezésének helye (az 

utcák neve, 

illetve ha más 

településen (is) 

történik az elhelyezés 

akkor a 

település neve) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

  



 

Az anti-szegregációs terv program fejezetéhez 

6. tábla: Anti-szegregációs program beavatkozásait tartalmazó összefoglaló tábla (Stratégiai terv) 

 
Helyzetelemzés 

megállapítására 

(problémára) 

hivatkozás 

Konkrét cél szöveges 

megfogalmazása 

Stratégiai jellegű 

beavatkozás leírása 

Feladatgazda Határidő Eredményességet mérő 

indikátor középtávon – 3 év 

Eredményességet mérő 

indikátor hosszútávon – 6 

év 

A szegregációval 

veszélyeztetett illetve 

alacsony státuszú 

területeken élők 

helyzetéről nem 

rendelkezünk 

részletes adatokkal, 

információkkal 

(HEP) 

A szegregációval 

veszélyeztetett illetve 

alacsony státuszú 

területeken élők 

helyzetének  

részletes 

(foglalkoztatási, 

lakhatási, stb.) 

felmérése és 

monitorozása  

A szegregációval 

veszélyeztetett illetve 

alacsony státuszú 

területeken élők 

helyzetének  

részletes 

(foglalkoztatási, 

lakhatási, stb.) 

felmérése és 

monitorozása 

Polgármesteri Hivatal 

Igazgatási Osztály és 

Projektiroda 

évente dec. 

31-ig 

Dokumentáció az ITS 

monitoringjával 

összehangoltan évente; 

szükség 

esetén az ITS-be bekerülő 

elemek a felmerülő problémák 

kezelésére 

 

Dokumentáció az ITS 

monitoringjával 

összehangoltan évente; 

szükség 

esetén az ITS-be bekerülő 

elemek a felmerülő 

problémák 

kezelésére 

A szegregációval 

veszélyeztetett illetve 

alacsony státuszú 

területeken lakó 

családok egy része 

szociális támogatásra 

szorul. 

A szegregációval 

veszélyeztetett illetve 

alacsony státuszú 

területeken lakó 

családok szociális 

támogatása. 

A családgondozók, 

szociális munkások 

folyamatos 

kapcsolattartása a 

területeken élőkkel, 

együttműködés a 

tanodával.  

Mosonmagyaróvári 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ 

folyamatos Mosonmagyaróvári Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

dokumentációja 

Mosonmagyaróvári Család- 

és Gyermekjóléti Központ 

dokumentációja 

A szociális 

bérlakások száma 

jelentős mértékben 

csökken 

A szociális alapon 

bérbe vehető lakások 

számának növelése 

A szociális alapon 

bérbe vehető lakások 

számának növelése 

Polgármesteri Hivatal, 

Igazgatási Osztály és 

Projektiroda 

Movinnov Kft.  

évente dec. 

31-ig 

Szociális bérlakások száma 

5%-kal nőtt (a 2022-es 

állományhoz viszonyítva) 

Szociális bérlakások száma 

10%-kal nőtt (a 2022-es 

állományhoz viszonyítva) 

Az oktatási 

szegregációra 

vonatkozó javuló 

statisztikák elfedik a 

hátrányos helyzetű 

gyerekek közoktatási 

jelenlétét   

A közoktatási 

esélyegyenlőség 

monitorozása. 

 

A KLIK 

esélyegyenlőségi 

beszámolóinak 

megjelenítése az ITS 

monitoringjában. 

 

Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központ 

tankerülete, iskolák 

 

 

folyamatos Iskolák közötti 

tanulmányi eredmények 

különbségének 

csökkenése. KLIK és az 

iskolák dokumentációja.  

 

Iskolák közötti 

tanulmányi eredmények 

különbségének 

csökkenése. KLIK és az 

iskolák dokumentációja. 

 

A hátrányos helyzetű 

gyerekek 

kiegyenlített 

eloszlása a 

közoktatási 

intézmények között 

A szociálisan 

rászoruló családok 

egy adott területen 

(Mosoni Belváros) 

való 

koncentrációjának 

megelőzése, a város 

különböző területein 

biztosított szociális 

Az önkormányzat 

tegyen intézkedéseket a 

a szociálisan rászoruló 

családok egy adott 

területen (Mosoni 

Belváros) való 

koncentrációjának 

megelőzése érdekében. 

Polgármesteri Hivatal, 

Igazgatási Osztály 

folyamatos Iskolák közötti 

tanulmányi eredmények 

különbségének 

csökkenése. KLIK és az 

iskolák dokumentációja. 

A hátrányos helyzetű 

gyerekek kiegyenlített 

eloszlása a közoktatási 

intézmények között 



bérlakások 

segítségével  

 

 

Helyzetelemzés 

megállapítására 

(problémára) 

hivatkozás 

Konkrét cél szöveges 

megfogalmazása 

Stratégiai jellegű 

beavatkozás leírása 

Feladatgazda Határidő Eredményességet mérő 

indikátor középtávon – 3 év 

Eredményességet mérő 

indikátor hosszútávon – 6 év 

Azok a gyerekek, 

akiknek 

elhelyezkednek a 

szülei, gyakran 

kiszorulnak a 

Tanoda programból. 

Legyen hozzáférésük a 

Tanoda programhoz 

hasonló segítséghez 

azoknak a gyerekeknek 

is, akik a szüleik 

elhelyezkedését 

megelőzően tanodába 

jártak.  

A korábban tanodás 

gyerekek számára a 

Tanoda programhoz 

hasonló szolgáltatást 

nyújtani.  

Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központ 

tankerülete, iskolák, 

Polgármesteri Hivatal, 

Önkormányzati 

Osztály, Humán 

kapcsolatok Csoport 

 

folyamatos A korábban tanodás gyerekek 

Tanoda programhoz hasonló 

segítséghez való hozzáférése. 

Ezen gyerekek iskolai 

eredményeinek, 

továbbtanulási mutatóinak 

javulása. 

A korábban tanodás gyerekek 

Tanoda programhoz hasonló 

segítséghez való hozzáférése. 

Ezen gyerekek iskolai 

eredményeinek, továbbtanulási 

mutatóinak javulása. 

A Család-és 

Gyermekjóléti 

Központ látókörében 

több olyan rászoruló 

gyerek van, akiknek 

segítség volna, ha 

részt vehetnének a 

Tanoda programban.   

A Központ 

ügyfélkörében lévő 

gyerekek vehessenek 

részt a Tanoda 

programban 

A Központ és a 

Tanoda között jöjjön 

létre a szakmai 

együttműködés, mely 

megalapozza a 

Központ 

ügyfélkörében lévő 

rászoruló gyerekek 

Tanoda programban 

való részvételét. 

A Tanodát működtető 

Mosonmagyaróvári 

Kulturális Egyesület és 

a Család-és 

Gyermekjóléti Központ  

folyamatos A Központ ügyfélkörében 

lévő tanoda programba bevont 

gyermekek száma. Tanoda 

dokumentációja. Ezen 

gyerekek iskolai 

eredményeinek, 

továbbtanulási mutatóinak 

változása. 

A Központ ügyfélkörében lévő 

tanoda programba bevont 

gyermekek száma. Tanoda 

dokumentációja. Ezen 

gyerekek iskolai 

eredményeinek, továbbtanulási 

mutatóinak változása. 

A Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Programhoz 

kapcsolódó 

intézkedések 

kidolgozásának, ill. 

ezek 

megvalósulásának 

monitorozás 

A Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Programhoz 

kapcsolódó 

intézkedések 

kidolgozásának, ill. 

ezek 

megvalósulásának 

monitorozása 

A Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Programhoz 

kapcsolódó 

intézkedések 

kidolgozásának, ill. 

ezek 

megvalósulásának 

monitorozása 

 

jegyző folyamatos Dokumentáció az ITS 

monitoringjában a HEP 

monitoringjával 

összehangoltan. 

 

Dokumentáció az ITS 

monitoringjában a HEP 

monitoringjával 

összehangoltan. 

 

  



 
Helyzetelemzés 

megállapítására 

(problémára) 

hivatkozás 

Konkrét cél 

szöveges 

megfogalmazása 

Stratégiai jellegű 

beavatkozás leírása 

Feladatgazda Határidő Eredményességet mérő 

indikátor középtávon – 3 év 

Eredményességet mérő 

indikátor hosszútávon – 6 

év 

A munkavállalási 

céllal beköltözők 

helyzetéről nem 

rendelkezünk 

részletes adatokkal, 

információkkal  

A munkavállalási 

céllal beköltözők 

foglalkoztatási, 

lakhatási, stb.) 

felmérése  

 

A munkavállalási céllal 

beköltözők integrációja 

érdekében szükséges a 

csoport felmérése 

Polgármesteri 

Hivatal, 

Önkormányzati 

Osztály, RNÖ 

2023. dec. 31-

ig 

Dokumentáció, mely alkalmas 

önkornányzati intézkedések 

kidolgozására 

Dokumentáció, mely 

alkalmas önkornányzati 

intézkedések kidolgozására 

Közösségfejlesztés 

re van szükség 

(különös tekintettel 

az alacsony státuszú 

területeken élőkre, 

illetve a 

munkavállalási céllal 

beköltözőkre) 

 

 

 

 

 

 

A város 

lakosságának 

integrációja 

közösségi 

eseményeken. A 

szegregációval 

veszélyeztetett 

területeken élő 

lakosság/a 

munkavállalási 

céllal beköltözők 

bevonása. 

 

A zöld- és 

közterületeken a 

lakosság sokféle 

csoportját mobilizáló 

közösségi események 

szervezése illetve 

támogatása. 

 

Polgármesteri 

Hivatal, 

Önkormányzati 

Osztály, RNÖ 

Civil és kulturális 

szervezetek 

 

folyamatos A város által szervezett 

illetve támogatott 

programok 

dokumentációja. 

 

A város által szervezett 

illetve támogatott 

programok dokumentációja. 

Széleskörű 

partnerség 

elősegítésére van 

szükség 

Partnerség 

kialakítása a 

lakossággal és civil 

szervezetekkel (akár 

megyei szinten 

tapasztalattal 

rendelkező 

szervezetekkel is).   

1. Új fejlesztések és 

programok tervezése során 

a lakosság bevonása az 

őket érintő kérdések 

eldöntésébe, lakossági 

fórumok megtartása. 

2. Civil szervezetek és 

helyi lakosok bevonása a 

kulturális és szabadidős 

programok megtervezésébe 

és megvalósításába, illetve 

az alacsony státuszú 

lakosság foglalkoztatását 

célzó programokba 

Polgármesteri 

Hivatal 

Projektiroda, 

Városüzemeltetési 

és Beruházási 

Osztály 

folyamatos Lakossági fórumok 

dokumentációja. A közös 

munka során létrejött 

feljegyzések és a megvalósult 

programok dokumentációja 

Lakossági fórumok 

dokumentációja. A közös 

munka során létrejött 

feljegyzések és a megvalósult 

programok dokumentációja 

 

 


