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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) 
bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 
programot fogadott el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében:   

„A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a törvény 31. § (2) 
bekezdésében meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni. Az 
áttekintés alapján - szükség esetén - a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, 
illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell 
módosítani.”  

A HEP helyzetelemzése és a HEP részét képező Intézkedési Terv felülvizsgálata megtörtént, 
és ez az anyag azokkal a fejezetekkel, részekkel foglalkozik, ahol jelentősebb változások 
történtek az eredeti HEP elfogadása óta – ez által az eredetileg elfogadott HEP-pel együtt 
érvényes.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Felülvizsgálata, 
kiegészítése, módosítása 
 
A település bemutatása: 
 
Demográfia:  
Kiegészítés: 

Lakónépesség száma az év végén 
Év Fő 
2012 37695 
2013 37204 
2014 37138 
2015 37039 

 
Oktatás: 
A fejezet helyébe a köznevelési intézmények elnevezésében történt változások miatt az alábbi 
szöveg lép: 
 
Városunkban 4 önkormányzati óvoda 7 tagóvodával, és 2 egyházi fenntartású óvoda 2-2 
telephellyel működik. A meglévő négy alapfokú köznevelési intézmény közül kettő 
fenntartója a KLIK (Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola, Várkonyi István Általános 
Iskola), a másik két intézmény egyházi fenntartású (Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola, 
Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda). Városban működik a Losontzi István 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium, melynek fenntartója 
szintén a KLIK. 
 
Öt középiskola működik Cegléden (Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium; CSZC Unghváry 
László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája; CSZC Bem 
József Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája; CSZC Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskolája; Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola) közülük 
a gimnázium igen előkelő helyen áll a megye középiskoláinak továbbtanulási rangsorában. 
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A városban működik a Patkós Irma Alapítványi Művészeti Szakközépiskola, amely 
középfokú képzést, és OKJ-s képzést biztosít a beiratkozott diákoknak (dráma és színjáték, 
test és mozgáskultúra tagozat), valamint a Tetz Alapfokú Művészeti Iskola, ahol alapfokú 
művészetoktatás folyik táncművészeti ágon, képző- és iparművészeti ágon és zeneművészeti 
ágon . A Dózsa György Kollégium pedig otthont biztosít a távollakó iskolásoknak.  
 
Meg kell továbbá említeni azt a közös gyökeret, amely mind az általános iskolai, mind a 
gimnáziumi zenei nevelést megalapozza, ez a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola. 
 
A zeneiskolának, a gimnáziumnak és a kollégiumnak, valamint a két KLIK által fenntartott 
általános iskolának a működtetője Cegléd Város Önkormányzata. 
 
Államilag elismert OKJ-s képzéseket nyújt az alapítványi fenntartású Gubody Ferenc 
Szakképző Iskola, mely a hátrányos helyzetű, különböző tanulási, beilleszkedési 
nehézségekkel küszködő fiatalok részére is képzést, akár érettségire való felkészítést biztosít, 
továbbá OKJ-s képzéseket nyújt a ceglédi tagintézménnyel rendelkező School of Buisness 
Szeged Üzleti Szakképző Iskola is.  
 
Közművek: 
Változás: 
2015. évben befejeződött Cegléden a szennyvízcsatorna-hálózati fejlesztés III. üteme, 
melynek eredményeként a belterületi lakások már 92 %-a van közcsatorna hálózatra kötve. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 
 
Főbb jogszabályi változások: 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) az 
elmúlt években jelentősen módosult. 
A módosítások közül fontos kiemelni, hogy 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési 
segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és 
önkormányzati segéllyé olvadt össze. A törvényi felhatalmazás alapján a települési 
önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-ig kellett megalkotnia az önkormányzati 
segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályairól szóló rendeletét. Időközben ez az ellátási forma (önkormányzati segély) 
megszűnt, helyette önkormányzati rendelet alapján települési támogatást adhatnak az 
önkormányzatok a rászorulóknak. 
 
Az Szt. módosításával az Országgyűlés elsődleges célja az volt, hogy megújítsa a rászorulók 
támogatási rendszerét. E módosításoknak megfelelően az új szociális támogatási rendszer 
igazságosabb és átláthatóbb, egyúttal elejét veszi a korábban gyakran tapasztalt, segélyekkel 
való visszaéléseknek, és azok kapjanak majd támogatást, akik valóban rászorulnak. 
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Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való 
ellátása már az önkormányzatok feladata. Ez széles körű szabályozási keretet biztosít az 
önkormányzatok számára, biztosítva annak lehetőségét, hogy a rászorultsági szintek a helyi 
viszonyokalapján kerüljenek meghatározásra. A helyi közösségek rendelkeznek ugyanis 
leginkább azzal a tudással, amely alapján eldönthetik: ki jogosult támogatásra és ki nem. 
 
Az Szt-ben az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzatok segélyezéssel 
kapcsolatos feladatai elválasztásra kerülnek. Az Szt. 2015. március 1-jétől csak a kötelező 
ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. E körbe tartozik az időskorúak járadéka, a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti 
támogatás, az alanyi jogon nyújtott ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, 
valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. E támogatások közül az időskorúak 
járadéka, az alanyi jogon nyújtott ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság már 2013. január 1-je óta a megyei (fővárosi) 
kormányhivatalok járási hivatalai hatáskörébe tartozik. Ezekhez csatlakozik a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti támogatás (ez 
a támogatás váltja fel a korábbi rendszeres szociális segélyt), mely jogosultsági körökbe 
tartozó támogatásokat az önkormányzat helyi rendeletében nem szabályozhatja.  
 
Az Szt-ből kikerült a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás. A 
kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az 
önkormányzat szabadon dönthet. Az Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek 
tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a 
krízishelyzetben levő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére 
települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és a jogosultság feltételeit az 
önkormányzat rendeletében állapítja meg. 
 
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet tényének megállapítása - a Gyvt. 
szabályozása értelmében - 2013. szeptember 1. napjától a jegyző feladata. 
 
Cegléd Város Önkormányzata 2015. március 2-ai hatállyal módosította a pénzben és 
természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2013. (XI. 28.) 
önkormányzati rendeletét. A módosítás értelmében - lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás és települési támogatás a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személy részére, továbbá temetési költségek finanszírozására.  
 
2015. április 1-jétől a kormányhivatalok hatáskörébe kerültek a családtámogatási ellátások. A 
Fővárosi Kormányhivatal hatáskörébe kerültek április 1-jével a családtámogatási és lakáscélú 
állami támogatásokkal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár fővárosi és pest megyei 
igazgatóságától. Ilyenek például az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási 
segély, a gyermeknevelési támogatás, a nagycsaládosok gázár-kedvezménye és a 
fogyatékossági támogatás. 
Az ügyfelek több ügyfélszolgálaton indíthatják el a családtámogatási ellátásokkal összefüggő 
ügyintézési folyamatokat. A kérelmeket a kormányhivataloknál, a járási és fővárosi kerületi 
hivataloknál és a kormányablakoknál egyaránt be lehet nyújtani. Az ügyfelek így a 
lakóhelyükhöz közel is elindíthatják az ügyintézést. 
 
Kiegészítés: 
 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 



 5 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 
Módosítás: 
 a települési szilárdhulladék kezelés közszolgáltatásának díjáról szóló 35/2003. (XII. 

31.) Ök. rendeletet hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 34/2013. (XII. 23.) Ök. rendelet. 

 pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
20/1999. (VII. 16.) Ök. rendeletet hatályon kívül helyezte a pénzben és természetben 
nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2013. (XI. 28.) 
önkormányzati rendelet. 

 
Kiegészítés: 
2014. október 27-én megalakult a Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Cegléd 
Város Önkormányzata a 271/2014. (XI. 20.) Ök. határozata alapján együttműködési 
megállapodást kötött a nemzetiségi önkormányzat működésére, személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosítására, továbbá a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására.  

2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 
 
Kiegészítés: 
2015-ben készült el az Integrált Településfejlesztési Stratégia, amely a 2009-ben elfogadott 
Integrált Városfejlesztési Stratégia helyébe lépett. 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 102/2015. (IV. 23.) Ök. határozatával 
fogadta el a Gondoskodás és Fejlődés Ciklusprogram 2014-2019. címen elkészített 
gazdasági programot, amely a 2011-ben elfogadott Gubody Ferenc Terv gazdasági 
ciklusprogram helyébe lépett. 
 
A fejezet utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
Az esélyegyenlőségi program kapcsolódik továbbá Cegléd Településrendezési Tervét 
Megalapozó Városfejlesztési Koncepcióhoz, az ennek alapján készült Településrendezési 
tervhez, Cegléd Szabályozási Tervéhez és Helyi Építési Szabályzatához, valamint Cegléd 
Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Koncepciójához. 
 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
A fejezet utolsó bekezdése törlésre került. 
 
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
c) közfoglalkoztatás 
Kiegészítés: 
2013. 
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Ebben az évben hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében kerültek foglalkoztatásra 
közfoglalkoztatottak Cegléd városában 6, illetve 8 órás foglalkoztatás keretében. 
A VÁRVAG Nonprofit Kft.-nél 527 fő bevonásával valósult meg közfoglalkoztatás, 634 
jogviszony keretében. 
 

Össz-
létszám

szellemi fizikai férfi nő

(fő) (fő) (fő) (fő) (fő)

Érintett 
létszám

527 42 485 284 243

Össz-
létszám

szellemi fizikai férfi nő

(fő) (fő) (fő) (fő) (fő)

Érintett 
létszám

55 10 45 284 243

VÁRVAG 
Nonprofit Kft.

Intézmények    
I. félév

 
 
2013. július 10. napján Cegléd Város Önkormányzata, valamint a VÁRVAG Nonprofit Kft. 
között megállapodás jött létre, melynek eredményeként a közfoglalkoztatásban részt vevők 
munkáltatója a VÁRVAG Nonprofit Kft., azonban megbízza az Önkormányzat fenntartása 
alatt álló intézmények vezetőjét egyes közfoglalkoztatottak munkavégzésének ellenőrzésével, 
felügyeletével. Ezen megállapodás alapján 2013. II. félévétől az intézményi közfoglalkoztatás 
is a VÁRVAG Nonprofit Kft-nél összpontosult. A CTV Közhasznú Nonprofit Kft. (a városi 
televízió), a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, valamint a 
Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Óvoda 
nyújtottak be önálló közfoglalkoztatási kérelmet az alábbi létszámadatokkal: 
 

Össz-
létszám szellemi fizikai férfi nő

(fő) (fő) (fő) (fő) (fő)

Érintett létszám 14 2 12 3 11

a 3 önálló 
közfoglalkoztató 

adata

 
 
A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban (Hivatal) 73 fő foglalkoztatására került sor, akik 
adminisztratív feladatokat, fizikai munkákat végeztek, továbbá rendezvények 
lebonyolításában segédkeztek. 
 
2014. 
2014-ben is hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében kerültek foglalkoztatásra 
közfoglalkoztatottak a VÁRVAG Nonprofit Kft-nél 8 órás foglalkoztatás keretében. 
A VÁRVAG Nonprofit Kft-nél 567 fő bevonásával valósult meg közfoglalkoztatás, összesen 
998 jogviszony keretében. 2014-ben mindössze 14 fő került részmunkaidőben 
foglalkoztatásra. A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal januárban és februárban 6 főt 
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foglalkoztatott, márciustól a VÁRVAG Kft. közvetítette a Hivatalhoz a 
közfoglalkoztatottakat. 
 

Össz-
létszám szellemi fizikai férfi nő

(fő) (fő) (fő) (fő) (fő)

Érintett létszám 567 62 505 292 275

VÁRVAG 
Nonprofit Kft.

 
  
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásnál a közmunkaprogramban részvevők száma 2013-
ban 12 fő, 2014-ben 6 fő és 2015 évben 4 fő. 
 
2015.  
Három féle közfoglalkoztatási programban, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, kistérségi 
start mintaprogram és országos start mintaprogram keretében kerültek foglalkoztatásra 
közfoglalkoztatottak a VÁRVAG Nonprofit Kft-nél 8 órás foglalkoztatás keretében. 
 
423 fő bevonásával valósult meg közfoglalkoztatás, összesen 715 jogviszony keretében. 
Annak oka, hogy ilyen nagy számban kerülnek az év során ismételten bevonásra ugyanazon 
személyek az, hogy az egyes programok nagyon rövid időszakokra szóltak 2-3 hónapra 
csupán. 
 

 
Össz-

létszám férfi nő Összes 
jogviszony szakképzett 

szakképzettséget 
nem igénylő 
munkakör 

(fő) (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

Érintett 
létszám 423 195 228 715 223 492 

 
2014. évről 2 program húzódott át a 2015. évre 
 

1. Az egyik program keretében 44 fő különböző tanfolyamokon vett részt. 
A tanfolyamok eltérő időpontokban, március és április hónapban fejeződtek be. 
Tanfolyamokon összesen 44 fő vett rész, 18 férfi és 26 nő. 

2. Hagyományos, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében  
 

 
Össz-

létszám szakképzett 
szakképzettséget 

nem igénylő 
munkakör 

férfi nő 

(fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

Érintett 
létszám 134 60 74 52 82 

 
2015-ben 3 féle közfoglalkoztatási programra került kérelem benyújtásra 
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1. Hagyományos, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében, 6 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indítására került sor, és emellett egy 
olyan program valósult meg, melynek keretében képzéseken vettek részt. 

 

 
Össz-

létszám férfi nő Összes 
jogviszony szakképzett 

szakképzettséget 
nem igénylő 
munkakör 

(fő) (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

Érintett 
létszám 220 83 137 260 155 205 

 
2. Kistérségi Start Mintaprogram keretében Helyi sajátosságokra épülő, illetve BIO 

program megvalósítására került sor. Utóbbi az energianád-ültetvény megvalósítását 
célozta. Mindkét program áthúzódik 2016. február 29-ig. 
 
Helyi sajátosságokra épülő program: (118 fő, összesen 122 jogviszony) 
 

 
Össz-

létszám szakképzett 
szakképzettséget 

nem igénylő 
munkakör 

férfi nő 

(fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

Érintett 
létszám 118 8 110 85 33 

 
BIO (energianád-ültetvény) program: (36 fő, összesen 37 jogviszony) 
 

 
Össz-

létszám szakképzett 
szakképzettséget 

nem igénylő 
munkakör 

férfi nő 

(fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

Érintett 
létszám 36 0 36 9 27 

 
3. Országos Start Mintaprogram keretében hajléktalan programot valósult meg. (17 fő, 

összesen 18 jogviszony) 
 

 
Össz-

létszám szakképzett 
szakképzettséget 

nem igénylő 
munkakör 

férfi nő 

(fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

Érintett 
létszám 17 0 17 14 3 

 
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 
 
Kiegészítés: 
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2013. január 1-jétől a megyei (fővárosi) kormányhivatal járási (kerületi) hivatalának 
foglalkoztatási osztályán nyújtható be az álláskeresési járadékra vonatkozó igény. 
 
2013. évben  

- 243 fő részesült rendszeres szociális segélyben 
- 970 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
- 101 fő részesült átmeneti segélyben 
- 50 fő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban  
- 19 esetben adtunk temetési segélyt 
- 88 esetben volt köztemetés 
- 20 fő részesült méltányos jogon közgyógyellátásban  

 
Cegléd Város Önkormányzatának a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 29/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezte a pénzben és 
természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/1999. (VII. 16.) Ök. 
rendeletet.  
 
Az új önkormányzati rendelet alapján 2014. január 1-jétől a szociális ellátás pénzbeli 
támogatás és természetbeni támogatás formái a következők voltak: 
 
- Pénzbeli támogatás:  
 - havi rendszeres szociális segély, 
 - önkormányzati segély 
 
- Természetbeni támogatások 

- méltányosság jogcímén megállapított közgyógyellátás, 
- köztemetés; 
- önkormányzati segély. 

 
2014. évben  

- 263 fő részesült rendszeres szociális segélyben 
- 901 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
- 92 fő részesült önkormányzati segélyben  
- 15 fő részesült méltányos jogon közgyógyellátásban 
- 88 esetben volt köztemetés. 
 

2015. március 2-ától módosult a 29/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet, mely alapján 
szociális ellátás lehet a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatás, mint pénzbeli támogatás. Természetbeni támogatás a köztemetés és a - 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére rendkívüli - települési támogatás 
 
2015. évben, január 1-jétől február 28-ig,  

- 261 fő részesült rendszeres szociális segélyben 
- 759 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban tekintettel arra, hogy 

jogszabály változás következtében a támogatások megállapítása a megyei (fővárosi) 
kormányhivatal járási (kerületi) hivatalának hatáskörébe került. 

- 16 fő részesült méltányos jogon közgyógyellátásban, mely ellátási forma 2015. 
február 28-án megszűnt. 
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2015. március 2-ától a 29/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet szerint 
 
Pénzbeli támogatás: 

− a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatás, és 

− a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére nyújtható rendkívüli 
települési támogatás. 

  
- Természetbeni támogatások 

- köztemetés; 
- létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan 

vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére rendkívüli települési 
támogatás. 

 
2015. február 28-ig 23 fő részesült önkormányzati segélyben, majd ezt követően december 
31-ig 119 esetben 96 fő részesült rendkívüli települési támogatásban, valamint egész évben 82 
fő köztemetésben. 

 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 
Lakásfenntartási támogatás:  
Kiegészítés:  
Lakásfenntartási támogatásban 2012-ben 1514 fő, 2013-ban 1502 fő és 2014. évben 1337 fő, 
2015. február 28-ig 1255 fő részesült 
 
2015. március 1-jétől megszűnt a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési 
szolgáltatás. 
 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 
Szűcs telep-Kernács telep 
Változás: 
2015. évben befejeződött Cegléden a szennyvízcsatorna-hálózati fejlesztés III. üteme, 
melynek eredményeként az érintett területen megvalósult a szennyvízelvezetés. 
 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
 
Módosítás: 
Második bekezdés második mondata törlésre kerül. 

 
Kiegészítés: 
 
A KSH 2014. évi Ceglédre vonatkozó adatai alapján: 
 
A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma 
összesen 2014 [eset] 184.694 
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A házi gyermekorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak 
száma összesen 2014 [eset] 52.771 

A házi gyermekorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma 
2014 [eset] 51.124 

A házi gyermekorvosi ellátásban a látogatások száma összesen 2014 
[eset] 1647 

 
2015-ben főállású pszichológus szakember helyett, 1 fő pszichológus megbízási szerződéssel 
látja el a gyógyító megelőző alapellátás szakmai munkájának segítését. 
 
A településen 10 gyógyszertár működik. 
 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés  
Kiegészítés: 

 
A lakosság szabadidejének egészségmegőrző módon való, hasznos eltöltését biztosító, 
megvalósult ingyenes sportolási lehetőségek 2013-2015. évben: 
 
1. Asztalitenisz 
CVSE Damjanich utcai asztalitenisz termében sportolási lehetőségeket biztosítottunk. A 
résztvevők ütőt, labdát kaptak, szakember segíttette őket. 

2. Egészségmegőrző sportdélutánok 
Különböző egészségmegőrző programokat szerveztünk tornateremben és sporttermekben. 
Sportolási lehetőség szakképzett edzővel, edzőhevederrel egy hordozható funkcionális tréning 
eszközzel. Lehetőség volt labdajátékokban részt venni, küzdősportokkal megismerkedni. 

3. Deszka-party 
A sportoláson keresztül választási lehetőséget kínáltunk az éjszakában szórakozóknak. 
Káros szenvedélyektől mentes (dohányzás-, alkohol- és drogmentes) résztvevőket fogadunk.  
Nálunk nem csak sportolni, de beszélgetni, társasjátékot játszani is lehetett. Zsíros kenyeret 
(zsíros deszka) és meleg teát kínáltunk. 
4. Dühöngő Bajnokság 
Fociban és kosárlabdában a város lakótelepi dühöngőiben szerveztünk programokat, melyen 
szenvedélybetegek, hátrányos helyzetűek, romák is részt vettek. 
 
5.  Nordic walking 
A sport lényege, hogy egy pár speciális bot és egy gyaloglótechnika segítségével hatékonyan, 
ugyanakkor kímélő módon fejleszthetjük állóképességünket, izomerőnket, 
mozgáskoordinációnkat. A foglalkozásokon hátrányos helyzetűek, egészségügyi 
problémákkal küzdők elsősorban nők vettek részt. 
 
6. Szépkorúak Testébresztő Fesztiválja 
Az elmúlt két évben országos rendezvény lebonyolításában közreműködtünk melyen a 
szépkorúaknak több mint 50 mozgásformában volt lehetőségük részt venni. 
 
7.  Mikulás Futás 
Az város adventi rendezvénysorozatának színesítésére, a futás, a mozgás népszerűsítésére, a 
közös sportolás élményének biztosítására szerveztük a programot, melyen hátrányos 
helyzetűek, fogyatékkal élők, családok együtt vettek részt. 
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 
Változás: 
A fejezetben foglaltak az alábbiak szerint módosul: 
 
A 2014. október 27-én megalakult Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elsődleges feladata és célja, hogy képviselje a Cegléd város területén élő roma nemzetiségű 
lakosság érdekeit, biztosítsa jogait, segítse elő az itt élő roma közösség nemzeti identitásának 
megőrzését, segítse elő a kulturális autonómia megvalósulását a roma közösség körében, 
közvetítse a többségi társadalomnak a roma kulturális értékeket. De legfontosabb céljuk és 
feladatuk a Cegléden élő cigányság élethelyzetének javítása, valamint az, hogy Cegléden 
helyre álljon a roma és magyar lakosok között a kapcsolat, békésen tudjanak egymás mellett 
élni. Az önkormányzat rendszeres jelleggel működik együtt Cegléd Város Önkormányzatával, 
különböző egyesületekkel és szervezetekkel (Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztály, Népegészségügyi Osztály, Kossuth Művelődi Ház és 
Könyvtár, Ceglédi Rendőrkapitányság, közoktatási intézmények stb.). 2014. december 18-án 
került aláírásra a Nemzetiségi Önkormányzat és a Cegléd Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás.  
 
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
Változás: 
Kikerül a beazonosított problémákból a „Szűcs és Kernács telepen élő lakosok számár a 
szennyvízhálózathoz való hozzáférés tekintetében hiányosságok tapasztalhatóak” bejegyzés, 
tekintettel arra, hogy 2015. évben befejeződött Cegléden a szennyvízcsatorna-hálózati 
fejlesztés III. üteme, ezáltal az érintett területen megoldódott a szennyvízhálózathoz való 
hozzáférés. 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, 
életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya fejezet címéből az „iskolai” 
szövegrész törlésre kerül 
 
Kiegészítés: 
2015. szeptember 1-jétől jogszabályváltozás következtében ingyenesen étkezhet a 
bölcsödében és az óvodában a  
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, 
 - a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermek (ide értendő a szakvéleménnyel 
rendelkező sajátos nevelési igényű gyermek is), 
 - az az egészséges gyermek, akinek a családban nevelkedő testvére – független az 
életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos, 
 - akinek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 
 - akinek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, 
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 - akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át. 
 
g) gyermekorvosi ellátás jellemzői  
Módosítás: 
Városunkban 7 házi gyermekorvosi szolgálat működik. 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben 
rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 
Változás, kiegészítés: 
Megújult a Deák Utcai Bölcsőde 
 
Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló "Bölcsőde bővítés a jövő generációkért 
Cegléden" tárgyú projekt keretében 2013. november 15-én átadták a megújult Deák utcai 
bölcsődét. A közel 160 millió forintba kerülő projekt 145 millió forint Európai Uniós 
támogatással valósult meg. A projekt eredményeként 24 gyermekkel többet tudnak fogadni az 
intézményben, ahol többek között épült egy ötven négyzetméteres gyerekszoba 
kiszolgálóegységekkel, megújult a konyha és a játszóudvar, továbbá só-szobát is kialakítottak. 
Az energiatakarékosság jegyében kicserélték a régi épületen a nyílászárókat, hőszigeteléssel 
látták el a homlokzatot és a tetőre napelemeket szereltek fel. Az épületet teljes egészében 
akadálymentésítették, a látássérültek vezetősávjainál pedig Braille írásos tájékoztatókat 
szereltek fel. A megújult bölcsődében sajátos nevelési igényű apróságokat is tudnak fogadni. 
A bővítés nyomán 4 új álláshely is létrejött az intézményben.  
 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
Változás:  
A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal vezetője (jegyző), valamint a 4 szervezeti egység 
irodavezetője közül is 3 nő. 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 
településen 

 
Kiegészítés: 
Magyar Szabadidősport Szövetség több alkalommal Cegléden rendezte meg a Szépkorúak 
Testébresztő Fesztiválját, ahol a szépkorúak, a „régebb óta fiatalok”, vagy csak egyszerűen 
nyugdíjasok százai tudnak találkozni azért, hogy testmozgással múlassák idejüket, és 
szerezzenek maguknak vidám élményeket, vagy akár értékes díjakat. A rendezvényeken 
különböző szűréseken, egészségügyi felméréseken is részt vehetnek az érdeklődők. 

 
Változás: 
A fejezet harmadik bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
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A települési szilárdhulladék kezelés közszolgáltatásának díjáról szóló 35/2003. (XII. 31.) 
Ök. rendeletet hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
34/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet. A rendelet alapján közszolgáltatási 
díjkedvezményben részesül két év időtartamra lakóhelye, vagy tartózkodási helye 
vonatkozásában, 60 liter/ürítési gyakoriság hulladékmennyiség mértékéig, az a 70 éven felüli, 
egyedül élő személy, aki érvényes közüzemi szerződéssel rendelkezik, és a kedvezményre 
jogosultság időpontjában közszolgáltatási díjtartozása nincs. A feltételek együttes teljesülése 
esetén 60.000.- Ft/hó jövedelemig a közszolgáltatás mentes a díjfizetés kötelezettsége alól, 
60.001 − 80.000.- Ft/hó közötti jövedelemig a közszolgáltatás díjának 50 %-át kell 
megfizetni. 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
Módosítás: 
A fejezet kilencedik bekezdésében az „és Óvoda” szövegrész törlésre kerül. 

 
Változás:  
A 2015. november 15-én átadott, felújított Deák Utcai Bölcsődét teljes egészében 
akadálymentésítették, a látássérültek vezetősávjainál pedig Braille írásos tájékoztatókat 
szereltek 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

Változás: 
Cegléden a 2014. évi önkormányzati választásokat követően működik a Cegléd Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat, melynek működését Cegléd Város Önkormányzata biztosítja. 
 



A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 

Intézke
dés 

sorszá
ma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokk

al  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításán
ak határideje  

Az intézkedés 
eredményesség

ét mérő 
indikátor(ok)  

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága  

Felülvizsgálat 

 
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

 

1 

Mélyszegénységb
en élők és romák 
foglalkoztatási 
helyzetének 
javítása 

Mélyszegénységb
en élők és romák 
között sok a tartós 
munkanélküli, 
számuk nem 
csökken, 
foglalkoztatásuk 
nem megoldott. 

Aktív korúak 
visszavezetése a 
munkavilágába 

Ceglédi Kistérségi 
Szolgáltatástervez
ési Koncepció 

Közfoglalkoztatás 
szervezése, 
közmunkaprogramban 
való részvétel, egyéb 
foglalkoztatási 
lehetőségek 
felkutatása 

polgármester 2014.03.31, 
majd folyamatos 

elhelyezkedette
k száma 

pályázati és 
önkormányza
ti forrás, 
személyi és 
tárgyi 
feltételek 

helyi vállalkozók, 
Várvag Kft és a 
Munkaügyi 
Központtal 
fenntartható  

Módosítás: Ceglédi 
Kistérségi 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció hatályon kívül 
helyezve. 
Közmunkaprogram 
keretében részben 
megvalósult. 
Intézkedésért további felelős: 
Várvag Kft vezetője, 
További határidőbe téve: AZ 
intézkedés megvalósítási 
határideje: 2017. december 
31.  
 

2 Puttony utcai Tea 
Klub 

Puttony utcában 
élő főként roma 
lakosság életviteli 
különbségeikből 
adódóan, nem tud 
részt venni a 
többségi 
társadalomhoz 
való integráció 
folyamatában 

Mentális-életviteli 
tanácsadással, 
nyomtatványok 
kitöltésével, aktuális 
témák megbeszélésével, 
életszemlélet 
formálással, segítő 
beszélgetéssel 
foglalkozó közösség 
létrehozása 

A Ceglédi 
Kistérségi 
Szolgáltatástervez
ési Koncepció 

Szociális munka 
eszközeivel 
felkészíteni a 
szegregátumban élőket 
társadalomba való 
integrálódásra, a 
felelősség- és 
kötelességtudat 
kialakításával. 

polgármester 

 2013. 
november, majd 
ezt követően 
folyamatosan 

Puttony utcai 
Tea Klub létre 
jött/nem jött 
létre 

a személyi és 
tárgyi 
feltételek 

A Családsegítő 
Központ és a helyiek 
bevonásával 
fenntartható 

Módosítás: Ceglédi 
Kistérségi 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció hatályon kívül 
helyezve. 
Humán erőforrás hiánya 
miatt nem valósult meg 
AZ intézkedés tartalmának 
módosítása: „Szociális 
munka eszközeivel 
felkészíteni a 
szegregátumban élőket 
társadalomba való 
integrálódásra, az folyamatot 
megkönnyítő ismeretek, 
készsége, képességek és 
jártasságok fejlesztésével.” 
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További határidőbe téve:  
Intézkedésért további felelős: 
Családsegítő Szolgálat 
vezetője,  
Intézkedés megvalósítási 
határideje: 2017. december 
31. 

3 Új szociális térkép 
elkészítése 

A 2002-ben 
készült szociális 
térkép már 
elavult, szükséges 
újabb 
helyzetelemzést 
végezni, a 
városlakok 
szociális, 
egészségügyi, 
lakáskörülményei
nek helyzetéről. 

Cegléd Városára 
vonatkozó új szociális 
térkép elkészítése 

  

Felmérés a 
városlakók, szociális, 
anyag, foglalkoztatási 
helyzetéről, 
lakáskörülményeikről 
valamint a szociális és 
gyermekvédelmi 
szolgáltatások 
igénybevételéről, 
egészségi állapotáról. 

polgármester  2014. június 

Új szociális 
térkép 
megléte/nem 
léte 

Személyi 
feltételek, 
pénzügyi 
forrás 

Nem releváns 

Módosítás: 
Pénzügyi forrás és 
humánerőforrás hiánya miatt 
nem valósult meg 
Intézkedésért további felelős: 
alpolgármester 
Intézkedés megvalósítási 
határideje: 2017. december 
31.  
 

4 

Jászberényi úti 
felüljáróhoz, 
biztonságos 
gyalogosút 
kialakítása 

Szűcs Telep – 
Kernács Telepen 
élők számára a 
városközpont 
megközelítése, 
ezáltal a 
közszolgáltatások 
igénybevétele 
nehézkes. 

Jászberényi úti 
felüljáróhoz, biztonságos 
gyalogosút kialakítása 

IVS 
Jászberényi úti 
felüljárón biztonságos 
gyalogosút kialakítása 

polgármester  2014. december 
Felújítás 
megvalósult/ne
m valósult meg 

Pályázati 
forrás Nem releváns 

Módosítás: Pályázati és 
pénzügyi forrás hiánya miatt 
nem valósult meg. 
A célkitűzés összhangja egy 
stratégiai dokumentumokkal: 
IVS helyett ITS (Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégia)  
Intézkedésért további felelős: 
Ceglédi Városfejlesztési Kft. 
Intézkedés megvalósítási 
határideje: 2018. december 
31.  
 
 

5 Szabadidő 
egészségmegőrző 

Kevés a szabadidő 
eltöltéséhez 

Ingyenes sportolási 
lehetőség bővítése azok IVS A lakosság 

szabadidejének polgármester  2018. június Létrejött 
ingyenes 

Pályázati 
forrás, Nem releváns Megvalósult. 

Sportrendezvények 
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módon való 
eltöltéshez 
ingyenes 
sportolási 
lehetőségek 
bővítése. 

szükséges 
ingyenes 
sportolási 
lehetőség a 
városban. 

számára is akik anyagi 
helyzetüknél fogva nem 
tudnak egyesületi 
tagdíjat fizetni. 

egészségmegőrző 
módon való, hasznos 
eltöltését biztosító 
ingyenes sportolási 
lehetőség bővítése.. 

sportolási 
lehetőségek 
száma. 

önkormányza
ti saját forrás 

folyamatosan megrendezésre 
kerülnek   
A célkitűzés összhangja egy 
stratégiai dokumentumokkal: 
IVS helyett ITS (Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégia)  
Intézkedésért további felelős: 
sport koordinátor 
 

6 
Szennyvíz 
infrastruktúra 
fejlesztés 

Szűcs és Kernács 
telepen élők 
számára a 
szennyvízhálózath
oz való hozzáférés 
tekintetében 
hiányosságok 
tapasztalhatóak 

Szűcs és Kernács telepi 
lakosok 
szennyvízhálózathoz 
való hozzáférési 
lehetősége növekedjen. 

IVS 

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0032 
azonosítószámú 
szennyvíz 
infrastruktúrafejlesztés 
pályázat 
megvalósítása. 

polgármester   
Létrejött 
szennyvízhálóz
at hossza 

pályázati 
forrás, 
önkormányza
ti forrás 

nem releváns 

Megvalósult. 
2015. decemberben átadásra 
került az érintett területen a 
kiépített szennyvízhálózat. 

 
II. A gyermekek esélyegyenlősége  
 

 

1 Középiskolára 
való felkészítés 

Otthoni rossz 
családi légkör 
miatt több 
gyermek nem tud 
otthonában 
tanulni. 

Hátrányos helyzetű 7. és 
8. osztályos tanulók 
középiskolára történő 
felkészítése a Dózsa 
György Kollégiumban. 

Közoktatási 
Intézkedési Terv 

Hátrányos helyzetű 7. 
és 8. osztályos tanulók 
középiskolára történő 
felkészítése a Dózsa 
György 
Kollégiumban. 

polgármester  2013. október 

Tanulásban 
segített 
gyermekek 
száma 

személyi és 
tárgyi 
feltételek 

Általános iskolákkal, 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Központtal, valamint 
a Dózsa György 
Kollégiummal 
együttműködésben 
fenntartható 

Módosítás: 
Személyi és tárgyi feltételek 
hiánya miatt nem valósult 
meg. 
Intézkedésért további felelős: 
Alpolgármester, 
További határidő: 2018. 
december 31 
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2 
Nyári napközis 
tábor 
megszervezése 

Sok gyermek 
napközbeni 
elhelyezése a 
nyári szünet alatt 
nem biztosított 

Gyermekek felügyelet 
melletti nyári 
elhelyezése 

  

Gyermekek felügyelet 
melletti nyári 
elhelyezése napközis 
tábor szervezése 

polgármester 
2013.07.31, 
majd nyaranta 
folyamatosan. 

napközis 
táborban részt 
vett gyermekek 
száma 

önkormányza
ti forrás, 
pályázati 
forrás 

köznevelési 
intézményekkel 
együttműködésben 
fenntartható 

Megvalósulása folyamatos. 
Köznevelési intézmények 
szervezésében a gyermekek 
napközis táborokban 
vehettek részt  
Módosítás Intézkedésért 
további felelős: 
Köznevelési intézmények 
vezetői 
 

3 Nyári 
gyermekétkeztetés 

Nyári időszakban 
a hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
étkeztetése nem 
megoldott 

Rászoruló gyermek 
számára nyár 
gyermekétkeztetés 
biztosítása 

  

Rászoruló gyermek 
számára nyári 
gyermekétkeztetés 
biztosítása 

polgármester 
 2013. július, 
majd nyaranta 
folyamatosan 

Gyermekétkez-
tetést igénybe 
vevők száma 

önkormányza
ti forrás 

Köznevelési 
intézményekkel 
együttműködésben 
fenntartható 

Módosítás: 
Pénzügyi forrás hiánya miatt 
csak részben valósult meg. 
A nyári napközis táborban 
részt vevő rászoruló 
gyermekek számára 
biztosítva volt az étkezés. 
Intézkedésért további felelős: 
Pénzügyi Iroda 
További határidő: 2018. 
december 31. 

4 

A rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményről, 
óvodáztatási 
támogatásról való 
tájékoztatás 

A rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményt, 
óvodáztatási 
támogatást a még 
többen vehetnék 
igénybe. 

Szülők tájékoztatása a 
kedvezménnyel járó 
támogatásokról. 

A Ceglédi 
Kistérségi 
Szolgáltatástervez
ési Koncepció 

Szóróanyagok 
eljuttatása a 
köznevelési 
intézményekbe. 

polgármester 
 2013. 
szeptember majd 
folyamatosan 

Gyermekvédel
mi 
kedvezményt, 
óvodáztatási 
támogatást 
igénybe vevők 
száma 

személyi és 
tárgyi 
feltételek 

Önkormányzat, 
köznevelési 
intézmények, 
védőnői szolgálat 
együttműködésében 
fenntartható 

Módosítás: Ceglédi 
Kistérségi 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció hatályon kívül 
helyezve. 
Megvalósul a tájékoztatás. 
AZ intézkedés címéből az 
„óvodáztatási támogatásról” 
mondatrész törlésre kerül. 
Intézkedésért további felelős: 
Hatósági és Igazgatási Iroda 
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III. A nők esélyegyenlősége  

1 

Bölcsődei 
férőhelyek 
számának 
bővítése 

A GYÁS-ról és 
GYES-ről a 
munkaerőpiacra 
történő 
visszavezetés 
nehézségei 
növelik a 
szegénység 
kialakulásának 
kockázatát. 

Gyermeke napközbeni 
ellátását biztosító 
intézmények 
működtetése. Bölcsődei 
férőhelyek számának 
bővítése. 

IVS 

Bölcsődei férőhelyek 
számának bővítése a 
KMOP-4.5.2.-11-
2012-0002 projekt 
keretében 

polgármester 2013.12.31. 

bővítéssel 
létrejött 
férőhelyek 
száma 

pályázati és 
önkormányza
ti forrás 

létrejötte után 
fenntartható 

Megvalósult: 
2013. november 15-én 
átadásra került a felújított 
Deák utcai Bölcsőde, mely a 
férőhelybővítést követően 24 
gyermekkel többet tud 
fogadni. 
 

2 
Szabadidős 
programok 
szervezése 

A magányérzet 
kialakulásával 
nemcsak az anya 
mentális állapota 
lehet rosszabb, 
családi 
konfliktusokhoz is 
vezethet. 

Szabadidős programok 
szervezése, igény 
szerinti bővítése. 

  

A magányérzet 
kialakulását megelőző 
szabadidős programok 
szervezése. 

polgármester 
 2014. március , 
majd 
folyamatosan 

Programok 
száma 

személyi és 
tárgyi 
feltételek, 
pályázati 
forrás 

Önkormányzat, 
Művelődési 
Központ, 
Családsegítő 
együttműködésében 
fenntartható. 

Megvalósult. 
Szabadidős programok 
folyamatosan megrendezésre 
kerülnek   
Intézkedésért további felelős: 
Sport koordinátor 
 

3 
Női érdekvédelmi 
szervezet 
létrehozása. 

Városunkban nem 
tudunk olyan 
szervezetről, 
amely az 
elhagyott, több 
gyermekes anyák 
mentális 
támogatását 
segítené. 

Nők érdekvédelmét 
szolgáló szervezet 
létrehozása 

  

olyan szervezet, 
egyesület létrehozása 
és működtetése, amely 
a nők 
érdekvédelmében 
tevékenykedik. 

polgármester  2014. 
szeptember 

Szervezet 
létrejött/nem 
jött létre 

személyi és 
tárgyi 
feltételek 

Létrejötte után 
fenntartható 

Módosítás: 
Nem valósult meg humán és 
pénzügyi erőforrások hiánya 
miatt. 
Intézkedésért további felelős: 
Alpolgármester 
További határidő: 2018. 
december 31. 
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IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 

Önkéntesekre 
épülő idősügyi 
jelzőrendszer 
megvalósítása 

A régi 
nagycsaládos 
modell felbomlása 
miatt az egyedül 
élő idős emberek 
aránya 
folyamatosan nő, 
de az együtt élő 
idős házaspárok is 
segítségre 
szorulnak. 

Magányos, vagy 
önmaguk ellátására 
képtelen idős emberek 
önellátásának 
támogatása 

A Ceglédi 
Kistérségi 
Szolgáltatástervez
ési Koncepció. 

Középiskolások, 
magánszemélyek, civil 
szervezetek 
önkéntességére építve 
kapcsolatteremtés 
(segítő beszélgetések), 
bevásárlás, takarítás, 
kerti munkák 

polgármester 2014.01.31. 

bevont idős 
emberek, 
önkéntesek 
száma 

személyi 
feltételek 

középiskolásokkal, 
civil szervezetekkel, 
magánszemély 
önkéntesekkel 
együttműködésben 
fenntartható 

Módosítás: Nem valósult 
meg humán erőforrások 
hiánya miatt. 
Ceglédi Kistérségi 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció hatályon kívül 
helyezve. 
Intézkedésért további felelős: 
Alpolgármester 
További határidő: 2018. 
december 31. 
 

2 

Települési szilárd 
hulladékkezelés 
közszolgáltatási 
díjkedvezményén
ek a fenntartása 

Az egyedülálló 
idősek anyagi 
helyzete a 
társadalom 
többségéhez 
képest általában 
rosszabb 

70 év feletti egyedül élő 
ceglédi lakosok 
kiadásainak csökkentése 

  

Települési szilárd 
hulladékkezelés 
közszolgáltatási 
díjkedvezményének a 
fenntartása 35/2003. 
(XII. 31.) Ök. 
rendelete alapján 

polgármester  folyamatos 

A települési 
szilárd 
hulladékkezelés 
közszolgáltatási 
díjkedvezmény 
hatályban 
van/nincs 

Pénzügyi 
forrás 

Az önkormányzat 
költségvetésében 
elkülönítve, 
fenntartható. 

Megvalósulása folyamatos. 
Módosítás: Az intézkedés 
tartalma változott: Települési 
szilárd hulladékkezelés 
közszolgáltatási 
díjkedvezményének a 
fenntartása 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 
34/2013. (XII. 23.) Ök. 
rendelet.  
További határidő: 2018. 
december 31 
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 
Fogyatékkal élők 
munkahelyhez 
jutásának segítése. 

Fogyatékkal élő 
személyek 
foglalkoztatási 
lehetőségeiről 
nincsenek pontos 
adatok a városra 
vonatkozóan. 

Fogyatékkal élő, 
megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalók munkába 
állásának elősegítése. 

  

Fogyatékkal élő 
személyek 
foglalkoztatási 
lehetőségeinek helyi 
felmérése, hogy a 
kapott adatok alapján 
a legmegfelelőbb 
lépéseket tehesse meg 
az önkormányzat a 
foglalkoztatás, a 
társadalmi elfogadás 
és befogadás terén. 

polgármester  2015. június 

Munkáltatók 
száma, 
elhelyezkedette
k száma 

Személyi 
feltételek 
(Civil 
szervezetek, 
Munkaügyi 
Központ, 
önkormányza
t 
együttműköd
ése), 
pályázati 
forrás 

fenntartható 

Megvalósulása folyamatos 
M-V-Consulting 
Rehabilitációs és Szolgáltató 
Kft. 130 fő, a Start 
Rehabilitációs foglalkoztató 
és intézményei Közhasznú 
Nonprofit Kft pedig 50 fő 
fogyatékkal élő személyt 
foglalkoztat. 
Intézkedésért további felelős: 
Alpolgármester 
További határidő: 2018. 
június 30. 

2 

Adatbázis 
létrehozására 
Cegléd fontosabb 
akadálymentesí-
tett 
közintézményeiről
, vendéglátó- és 
üzlethelységeiről, 
szociális 
szolgáltatásairól. 

Nincsenek 
összegyűjtött 
adatok a városban 
lévő 
akadálymentesítet
t épületekről, 
szolgáltatásokról, 
szociális 
szolgáltatásokról. 

Adatbázis létrehozására 
Cegléd fontosabb 
akadálymentesített 
közintézményeiről, 
vendéglátó- és 
üzlethelységeiről, 
szociális szolgáltatóiról 

IVS 

Adatbázis létrehozása, 
amely eligazítást 
nyújtana mind a 
Cegléden és 
vonzáskörzetében 
működő szociális 
szolgáltatókról, 
szolgáltatásaikról, 
mind civil szervezetek 
elérhetőségéről, 
valamint 
akadálymentesített 
közintézményekről, 
üzlethelységekről, 
mely külön 
akadálymentesített 
honlapon lenne 
elérhető. 
 
 
 

polgármester 

 2014. 
szeptember, 
majd 
folyamatosan  

Adatbázis 
megléte, majd 
folyamatos 
bővítése 

Civil 
szervezetek, 
önkéntes 
középiskoláso
k, Várvag 
Kft. 

fenntartható 

Módosítás: nem valósult 
meg. Folyamatban van a 
megvalósítás. 
 A célkitűzés összhangja egy 
stratégiai dokumentumokkal: 
IVS helyett ITS (Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégia)  
Intézkedésért további felelős: 
informatikus 
További határidő: 2018. 
december 31. 
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3 Városi 
akadálymentesítés 

A városban lévő 
közintézmények, 
járdák, parkok 
akadálymentesítet
tsége csak részben 
megoldott. 
Szükséges emelni 
az 
akadálymentesítet
t közintézmények, 
járdák számát. 

Az akadálymentesítés 
helyi tervezése, 
pénzforrások felkutatása, 
pályázatok figyelése az 
akadálymentesítés 
folytatásához. 

 IVS 
Közintézmények, 
járdák 
akadálymentesítése 

polgármester  2018. június 

Akadálymente-
sített 
középületek, 
járdák száma nő 

Pályázati 
forrás fenntartható 

Módosítás: A megvalósítás 
folyamatos, akadálymentes 
járdák száma nőtt. 
A célkitűzés összhangja egy 
stratégiai dokumentumokkal: 
IVS helyett ITS (Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégia)  
Intézkedésért további felelős: 
Városfejlesztési Kft. 
További határidő: 2018. 
december 31. 

4 
Akadálymentes 
városi honlap 
létrehozása 

Cegléd Város 
honlapja nem 
akadálymentesí-
tett 

A városi hírekről, 
közszolgáltatásokat 
érintő információkról a 
vakok és gyengén látók 
is értesüljenek. 

  

A honlap 
akadálymentes 
verziójának 
létrehozása 

polgármester 2014.06.30. Akadálymentes 
honlap létrejötte 

személyi és 
pénzügyi 
forrás 

Az akadálymentes 
honlap üzemeltetése 
fenntartható 

Módisítás: pénzügyi forrás 
hiánya miatt nem valósult 
meg. 
További határidő: 2018. 
december 31. 

 



HEP felülvizsgálatának összegzése 

Összegzés: HEP elkészítése óta 8 intézkedés nem valósult meg, melynek a  megvalósítási 
határideje további határidőbe lett téve. A többi intézkedés megvalósulása folyamatos vagy 
teljesen megvalósult.  

HEP felülvizsgálat elfogadás módja  

Cegléd város képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával 
kapcsolatosan elkészült iratanyagot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta, és  
11/2016. (I. 21.) Ök. határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  
11/2016. (I. 21.) Ök. határozat  
 
 
 
2016. január 21.         
 
          Takáts László   
          polgármester 
 

http://www.cegled.hu/kozerdeku/testuletik/hatarozatok_ny/2016/163.pdf
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