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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 
 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 

rendelkezéseivel, Kerepes Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 
 

A város vidéke nagyszerű természeti adottságai miatt ősidők óta lakott terület volt, amelyet a 

területen fellelhető újkőkori (i. e. 4000-2500), réz-, bronz- és vaskori emlékek, római és 

népvándorlás-kori régészeti leletek igazolják. Ezen leletek feltárására a mai Szilas és Malom patak 

környékén (Kerepes – Szálaska, Kerepes – Szőlősor), és az ősi Kelet és Nyugat közti kereskedelmi 

főútvonal, a mai 3-as főút mellett került sor. A római korból származik a területén áthaladó, a IV. 

században épített római – szarmata földsánc, a Csörsz árok, amely Kerepes „Kínai nagyfala”. A 

sánccal, árokkal ellátott védelmi rendszer belső gyűrűje a település északi határa mentén húzódik. 

Az Árpád-ház tagjai birtokolták a területet a X–XIII. században, ennek egyik meghatározó tagja, 

első királyunk, Szent István 1030-ban elrendelte, hogy minden 10 falu építsen egy templomot, így 

az egyik ilyen kegyhely oltártöredékei a mai Templom-hegyen kerültek elő. 

Kerepes nevét először egy 1148-ból származó oklevél említi meg. Egyik változat szerint a falu 

neve a régi magyar kerep – hajó, csónak – szóra utal. Feltehetően kis hajókat, csónakokat készítők 

éltek itt, akik a vízi járműveket az akkor még bővizű Szilas patakon úsztatták a Dunára. Másik 

változat szerint régi nevét a Kreps – Rák – elnevezést a szájhagyomány szerint a honfoglalás előtt 

itt élő szlávoktól kapta. 

 

                                                           
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Kerepes Város a Gödöllői járás részeként Pest megye és egyúttal a Közép-magyarországi régió 

középső részén helyezkedik el, a fővárostól mindössze öt, a járás központtól hét kilométerre. A 

város rendkívül speciális helyzetben van, mivel a legerősebb vonzást a főváros gyakorolja rá, 

hiszen a budapesti agglomeráció keleti felében, annak belső övezetében foglal helyet. Kerepes 

népességvonzó képessége, valamint népességmegtartó ereje az elmúlt évtizedekben a hazai 

tendenciákkal ellentétben folyamatosan növekedett. Ez nem csak a főváros közelségének, az 

agglomerációban való elhelyezkedésének, hanem a jó környezeti adottságainak és a teljes 

intézményi infrastruktúrájának is köszönhető. 

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

Kerepes Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

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

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel 

(tankerülettel).  

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 

legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben 

részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 

fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 

 

Kerepes Város Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a 

település működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban.  Az esélyegyenlőség 

megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati 

tevékenységet: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása 

során. 

 

Az önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen 

szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek 

kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a 

község lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a 

jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.  

 

Ezen szempontok alapján önkormányzatunk küldetésének tekinti a lakosság igényeinek magas 

színvonalú kiszolgálását az alábbi területeken: 

 Magas színvonalú közszolgáltatások nyújtása. Az országos politikai irányelvek helyi 

szintű, hatékony megvalósítása.  
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 A képviselő-testület és bizottságai hatékony, törvényes működésének biztosítása. 

 Egyenrangú kapcsolat kiépítése a lakossággal és munkatársakkal egyaránt.  

 

Értékeink: 

 Szaktudás, ügyfélbarát önkormányzat, hatékony, jogszerű ügyintézés 

 Teljes intézményi infrastruktúra 

 Jó munkahelyi körülmények  

 Esélyegyenlőség, szociális érzékenység, szolidaritás, tolerancia 

 Hagyományőrzés, közösségteremtés, kooperáció 

 Környezetvédelem, környezettudatosság  

 

Az esélyegyenlőség megteremtésének általános céljai: 

 Társadalmi összefogás a hátrányos helyzetű csoportok, egyének számára az 

esélyegyenlőség biztosításához  

 A teljes körű szociális ellátásokhoz és valamennyi közszolgáltatáshoz hozzájutás 

biztosítása. 

 A hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére a szociális egészségügyi, oktatási 

és foglalkoztatási célok összekapcsolása. 

 A település minden lakójának a megélhetéshez szükséges források biztosítása 

 

Az esélyegyenlőség megteremtésének általános elvei 

 
Kerepes Város Önkormányzata elismeri minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú 

személyként élhessen a településen, és ezt az alábbi elvek alapján próbálja megvalósítani: 

 Emberi méltóság tiszteletben tartásával tiszteli az ember értékeit, és 

egyediségét. 

 Egyenlő bánásmód és megkülönböztetés tilalmával megakadályozza a 

hátrányos megkülönböztetés bárminemű formáját, elutasítja nemre, fajra, 

nemzetiségre, származásra, vallásra, politikai meggyőződésre vonatkozó 

megkülönböztetést. 

 Az önkormányzat, a város minden tagjának érdeke a társadalmi szolidaritás 

erősítése. 

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 
 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 

HEP IT tartalmazza. 



 6 

 

 

A HEP IT célja 
 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá 

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 

(VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (továbbiakban: Flt.) 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 

törvény) 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira. 
 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 

 

 Kerepes Város Önkormányzat képviselő-testületének 23/ 2014. (XI. 18.) 

önkormányzati rendelete Kerepes Város Helyi Építési Szabályzatáról, a 28/2014. 

(XII. 19.) módosító önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben 

 Kerepes Város Önkormányzat képvislő-testületének 27/2015 (X.29.) önkormányzati 

rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.  

 A szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 

szóló 7/2009. (IV. 23.) számú Kt. rendelete  

 Kerepes Város Önkormányzat képviselő-testületének 28/2015 (X.29.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról. 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

Széchenyi 2020.  

 

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi 

hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a 

most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az 

összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy 

irányba fejlődik majd tovább. 

Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az 

összes forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a 

foglalkoztatottság elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd 

munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra 

és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel.  A teljes 

pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére 

fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több változásra számíthatunk.  
 

 

 
 
 
 
 

A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása 
 



 9 

 
 

2014-2020 időszak Operatív programok: 

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs  OP (GINOP) 

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

Terület és Településfejlesztési OP (TOP) 

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP) 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

Koordinációs OP (KOP) 

„Vidékfejlesztés, halászat” OP 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

2014-ben fogadta el a képviselő testület a Kerepes Város Településfejlesztési koncepcióját. 
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A koncepció és a képviselő-testület egyéb döntései, szem előtt tartja a település lakosságának 

igényeit, szükségleteit. Ehhez igazodnak területfejlesztési és intézményfejlesztési elképzelések, 

amelyeket az alábbi rendeletek, stratégiai programok testesítenek meg. 
 

 Kerepes Város Önkormányzat képviselő-testületének 23/ 2014. (XI. 18.) 

önkormányzati rendelete Kerepes Város Helyi Építési Szabályzatáról, a 28/2014. 

(XII. 19.) módosító önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben 

 Kerepes Város Önkormányzat képvislő-testületének 27/2015 (X.29.) önkormányzati 

rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 

 Kerepes Város Önkormányzat képviselő-testületének 28/2015 (X.29.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról. 

 Az Önkormányzat 2013-ban sikeresen megépítette a KMOP 4.5.1-09-2009-0013 

kódszámú pályázat keretében az idősek és fogyatékkal élők nappali ellátását célzó 

intézményt, amelyet Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központja működtet. 

 A TÁMOP-5.2.2-10/01-2010-0001 kódszámom nyert Mosoly-Vár Biztos Kezdet 

Gyerekház uniós pályázati támogatása 2014. 01. 24-én véget ért, de a program 

sikeres hazai befogadását követően GYE-13-ALT-JSZ-1-0005 számú pályázati 

rendszerben azóta is sikeresen működik, szabályozása a Gyvt-be is bekerült, 

működési engedélyt 2017-ben szerzett. 

 Az Önkormányzat nyertes pályázatot nyújtott be a VEKOP-6.2.2-15-2019-00000 

kódszámú pályázaton, ami a Gyár utcai szegregátum szociális rehabilitációját 

hivatott megvalósítani. A program sikeres megvalósítása stratégiai feladat az 

Önkormányzat számára.  

 A település képviselő-testülete döntött arról, hogy a két, korábban lakóingatlannak 

épült orvosi rendelő felújítása helyet új egészségházat kíván létrehozni, amelynek 

látványterve látható az alábbi képen 

 

 
 

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program térségi kapcsolódása az intézményrendszeren keresztül valósul 

meg. Az Alapszolgáltatási Központ telephelyei (Mosoly-Vár Biztos Kezdet Gyerekház és a 

fogyatékkal élők nappali ellátását célzó Napfény Háza térségi feladatokat lát el.) 
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az önkormányzat a TEIR rendszerből 2017-évre vonatkozóan részlegesen, 2012-2016-ig teljes 

időtartamra tud adatokhoz jutni.  

A jelen HEP KSH adatokat, valamint Önkormányzattól és intézményektől nyert adatokat 

tartalmaz. 

 

A TEIR rendszerből, a célcsoportokra vonatkozó kimutatott települési adatok: 
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Demográfiai mutatók 
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Forrás: TEIR, KSH-TSTAR 
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Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 1318 1555 84,8% 

2008 1199 1718 69,8% 

2009 1257 1672 75,2% 

2010 1288 1623 79,4% 

2011 1357 1639 82,8% 

2012 1421 1604 88,6% 

2013 1467 1579 92,9% 

2014 1519 1558 97,5% 

2015 1556 1637 95% 

2016 1892 1449 130,5% 

 

Az öregedési index az idős korú népességnek (65–X éves) a gyermekkorú népességhez (0–14 éves) 

viszonyított arányát fejezi ki. A népesség korösszetétele változásának és az elöregedés 

folyamatának legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő szempontjából van kiemelt 

jelentősége. Kerepes 2015-ig szerencsés helyzetben volt, hiszen ezen mutatói az országos 

tendenciáktól eltérően folyamatosan 100% alatt voltak. A mutató azonban 2016-ban drasztikusan 

megváltozott, azaz a gyermekvállalási kedv is csökkent, az időskorú lakosság száma pedig 

jelentősen nőtt. Ez a mutató mindenképp gyors beavatkozást követel. 
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Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 389 393 -4 

2009 360 334 26 

2010 359 366 -7 

2011 383 275 108 

2012 316 333 -17 

2013 372 383 -11 

2014 391 362 29 

2015 400 357 43 

2016 468 415 53 

 
A népesség növekedése elsősorban a bevándorlásból adódik, megnövekedett a fiatalkorú 

munkaképes lakosság aránya.  Ez örvendetes hír, de a megnövekedett felnőtt lakosság és 

gyermekek száma a település ellátó rendszerére nagy terhet ró. Folyamatos fejlesztésre és új 

intézmények létrehozására, a meglévő intézmények bővítésére, fejlesztésére van szükség, ezért az 

önkormányzat folyamatosa keresi az ilyen célú pályázati forrásokat. 
 

Természetes szaporodás  

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008 134 85 49 

2009 96 104 -8 

2010 103 93 10 

2011 82 91 -9 

2012 117 97 20 

2013 86 105 -19 

2014 94 111 -17 

2015 91 118 -17 

2016 94 98 -4 

 
 

 
Kerepes fejlődésében az 1968-ban alakult Szilasmenti Mezőgazdasági Termelőszövetkezet kiemelt 

jelentőséggel bírt, hiszen fő profilját a gyógynövény-termesztés és –feldolgozás jelentette, 

amelynek révén tevékenysége már abban az időben is országos és nemzetközi szinten is elismertté 

vált, és szoros kapcsolatot létesített nyugat-európai partnerekkel. 

 

A település gazdasága jelenlegi állapotban közepes kategóriába tartozik, mely azt jelenti, hogy 

jelentős nagyüzem nem található a településen. Közép kategóriába található néhány ipari cég, az 

üzemek jó része a régi Szilas Mgtsz-ből alakult ki, megtartva annak termékstruktúráját. Jelen van a 

településen a kiskereskedelem és a lakosság ellátását alapszinten kielégítő szolgáltatás. A 

szolgáltatásokra jelentős hatással van Budapest közelsége és a közelben megtelepedett 

hipermarketek megjelenése.  
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A település céljai között szerepel megfelelő és vonzó körülményeket szeretne teremteni a 

letelepedni kívánó vállalkozások számára. A középkategóriás vállalkozásokat preferáljuk a 

környezetbarát gyártás és a szolgáltatás területén. A jelenleg regnáló vállalkozások fejlődésének 

megteremtése is prioritást élvez. 

Kerepes kiváló közlekedésföldrajzi helyzetben van, hiszen a 3-as számú főközlekedési országút 

mentén helyezkedik el, a főváros, Budapest közigazgatási határától kevesebb, mint 5 km-re. Az 

M0-ás autóút fővárost elkerülő keleti szektorának átadása révén a nyomvonaltól 4 km-re fekvő 

Kerepes is közel került az országos és nemzetközi közlekedési hálózatokhoz, hiszen néhány perc 

alatt elérhetővé vált a körgyűrű.  

A 2010 nyarán átadott M31-es autópálya, az M0-ás autóút kiegészítő szakaszát jelenti, amely 

Nagytarcsát Gödöllővel hivatott összekötni. A városon áthaladó 3. számú főút folyamatos terhelést 

jelent, melynek kezelése nem megoldott. A szomszédos településekkel való közlekedési 

kommunikáció nem, vagy csak nehézkesen valósul meg (HUNGARORING melletti út). A belső 

úthálózat valamivel több mint 60%-a rendelkezik szilárd burkolattal. A településen vezet át a H-8-

as Budapesti elővárosi vasútvonal. A település Volánbusz járattal is elérhető.  

A település infrastrukturális ellátottsága megfelelő, víz és szennyvízcsatorna, illetve csapadékvíz 

elvezetési rendszer rekonstrukciójára, valamint helyenként kialakítására továbbra is szükség van.  
 

Intézményi infrastruktúra 
 

1. Napköziotthonos Óvoda 

 Szivárvány Tagóvoda 

 Csicsergő Tagóvoda 

 Meseliget Tagóvoda 

2. Babaliget Bölcsőde 

3. Forrás Művelődési Ház 

4. Szabó Magda Városi Könyvtár 

5. Szociális Alapszolgáltatási Központ 

 Napfény Háza telephely 

 Mosoly-Vár Biztos Kezdet Gyermekház telephely 

6. Széchényi István Általános Iskola  

7. Védőnői Szolgálat (4 védőnői körzet)  

8. Gyermek háziorvosi ellátás (két gyermekorvosi körzet) 

9. Felnőtt háziorvosi ellátás (4 felnőtt háziorvosi körzet) 

10. Fogászati ellátás (két fogorvos) 

   

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

3.1 Foglalkoztatási, jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A városunkban 2017-ben a regisztrált munkanélküliek száma 159 fő volt. A lenti adatsorokat 

vizsgálva látszik, hogy 2013-tól folyamatosan csökken a munkanélküliségi ráta. A tartós (180 

napnál hosszabb ideje regisztrált) álláskeresők aránya viszont nem tükröz jelentős csökkenést, sőt 

stagnálni látszik. Hipotézisként megfogalmazható, hogy a stagnáló adatsor a munkaerő-piaci 

szempontból rosszabb dimenziókkal rendelkező (idősebb kor, nem, piacképes szaktudás hiánya) 

produktív életkorú embereket sújtja. 
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A munkanélküliségi rátát az iskolai végzettséggel vonjuk párhuzamba, megfigyelhető, hogy 

lineálisan nem változik az iskolai végzettségek közti különbség. ami nem jelenti azt, hogy jellemző 

a társadalmi mobilitás, tehát arányában nem csökken az alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya. 
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Az iskolázottsági mutatókat csak a KSH Népszámlálási adatsoraiból lehet mérni, amelyek 10 

évente készülnek. A célcsoportok viszonylatában döbbenetes változást láthatunk. Az adatsorok 

teljesen megváltoztak, 2001-ben az iskolai végzettséggel nem rendelkező férfiak aránya 2011-re 

megduplázódott, míg a nőké az ellentétes irányba fordult. Feltételezhető, hogy 2001-ben a 

demográfiai mutatók alapján több férfi iskolai végzettség nélkül lépett be a munkaerő-piacra, 2011-

es változás pedig a tankötelezettségi kor emelkedésével és a (főleg a települési szegregátumban 

élő) nők alacsonyabb életkorban való gyermekvállalásával vonható párhuzamba.  

 

 
 

 

 

Kerepes Város a főváros agglomerációs területi elhelyezkedése miatt erősen kapcsolódik az 

elővárosi közlekedési hálózatnak. Településünkön két megállóval rendelkezik a HÉV, így mindkét 

településrész könnyen eléri, mind a fővárost, mint Gödöllőt. Ugyan ez jellemző a távolsági busz 
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közlekedésre, azzal a különbséggel, hogy az a szilasligeti településrészen élők számára nehézséges, 

mert egy megállóval rendelkezik.  

A helyi közlekedés megszervezésekor törekedett az önkormányzat, hogy kielégítse a 

munkavállalók, az iskolások és az idősebb generáció igényeit, de  az alacsony finanszírozás miatt, 

minden igényt nem lehet kielégíteni, így ez a terület fejlesztésre szorul a forráshiány ellenére 

 

 

3.2 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

 

Az alább felsorolt adatsorok esetében csak a közgyógyellátottak száma viszonylagos stagnációt, a 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma csökkenést, az álláskeresése 

járadékra jogosultak száma emelkedést mutat. Ez magyarázható a garantált bérminimum és a 

minimálbér emelkedésével, a szociális ellátásokban meghúzott rászorultsági (jövedelmi) sávok 

változatlanságával és a munkanélküliségi ráta csökkenésével.   
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3.3 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

 

Kerepes város bérlakás állománnyal nem rendelkezik. A korábbi bérlakások értékesítésre kerültek, 

a város szociális lakhatást biztosító szolgáltatással nem rendelkezik és lakáscélra használt nem 

lakáscélú ingatlannal sem.  

 

lakhatást segítő támogatások 

 

Lakásfenntartási támogatás 

 

 

3.4 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

 Települési szegregátum 

 

Kerepes konfliktussal terhelt szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területei jellemzően a 

település belterületét szétválasztó 3-as számú főút keleti oldalán helyezkednek el, a Szilas-patak 

medrétől keleti irányban, jellemzően lakó és lakóterületté alakuló volt zártkerti területek. 

1. A Szilas-patak medre - Szőlősor utca - a 0176/2 -0176/6 hrsz.-ú telkek - a 0179/3 

hrsz.-út - a 0180/31 hrsz.-ú telek és a 0181 hrsz.-ú és a 64 hrsz.-ú telkek által határolt 

a hatályos helyi építési szabályzatban falusias lakóterületként szabályozott 
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területegység.  A területen az épületállomány elavult, a közlekedési feltárás nem 

megoldott. 

2. A Gyár utca mentén található (2802/1 -/8 és a 2801/2-/4 hrsz.) lakóterület és a 

területhez kapcsolódó, a Gyár utca folytatásaként a 0205/13 hrsz.-ú telekről 

megközelíthető 7201 -7257 hrsz.-ú volt zártkerti, de hétvégiházas üdülőterületbe 

sorolt területegység, amelyhez szerkezetileg kapcsolódik az alapvetően a 7476/3 

hrsz.-ú telekről és a 7476/1 hrsz.-ú telekről feltárható szintén volt zártkerti és 

hétvégiházas üdülőterületbe sorolt területegység. 

3. a HÉV keleti oldalán a Mogyoródi út mellett a Mogyoródi út a 2266/1 hrsz.-ú telek 

és a HÉV nyomvonal által határolt lakóterületegység. 

 

A telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 

életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek arányát tekintve friss adatsorokkal nem rendelkezünk. 

Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási központja 2001-es KSH népszámlálás után a legnagyobb 

telepen, (Gyár utca) 100%-os mintavétellel (370 fő) készített kutatást az ott élő roma népesség 

életminőségével kapcsolatban, a legkritikusabb szociológiai dimenzióban (demográfiai helyzet, 

gazdasági aktivitás, munkaerő-piaci jelenlét, iskolázottsági mutatók, jövedelmi helyzet, 

egészségügyi, lakás mutatók, stb.)  

 

Kormegoszlás összehasonlítása 

(cigány lakosság, teljes kerepesi populáció) 

Kor Összesen 

Teljes kerepesi 

lakosság 

Populációhoz 

viszonyított 

arány 

Összesen  

Roma lakosság 

Populációhoz 

viszonyított 

arány 

0-4 év 491 5,9% 50 14,4% 

5-9 év 538 6,5% 60 17,2% 

10-14 év 526 6,3% 53 15,2% 

15-19 év 534 6,4% 34 9,7% 

20-24 év 608 7,3% 26 7,5% 

25-29 év 642 7,7% 28 8% 

30-34 év 664 8% 19 5,4% 

35-39 év 516 6,2% 29 8,3% 

40-44 év 560 6,7% 24 6,9% 

45-49 év 741 8,9% 10 2,9% 

50-54 év 628 7,5% 6 1,8% 

55-59 év 528 6,3% 2 0,6% 

60-64 év 343 4,1% 2 0,6% 

65-69 év 334 4% 3 0,9% 

70-74 év 280 3,3% 2 0,6% 

75-79 év 183 2,2% 0 0 

80-84 év 91 1,1% 0 0 

85- 62 0,7% 0 0 

Összesen: 8269 100% 348 100% 
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A táblázat rámutat, hogy a roma lakosok jelentős része, az átlagosnál jóval magasabb arányú 

szegmense fiatal és gyermekkorú, a középkorosztály aránya az országos átlaghoz képest kisebb, a 

40 évesnél idősebbek aránya pedig meglepően alacsony.  

Kormegoszlás adatai rávilágítanak arra is, hogy a roma népesség körében, részben az ismert 

egészségügyi és szociális viszonyok miatt kedvezőtlenebbek a halálozási adatok. A családi 

együttélési formák vizsgálata rámutatott, hogy a helyi cigányok körében a nukleáris családmodell 

a jellemző, szemben a több generáció együtt élésével, bár e helyzet a felmérés tanulságai szerint a 

közeljövőben, a lakáshelyzeti mutatók miatt változni fog, és a többgenerációs családi együttélési 

forma válik uralkodóvá. 

Gazdasági mutatók, iskolázottság 

Foglalkoztatási adatok 

 
Aktívkorú nő 

Minta: 89 fő 

Aktívkorú férfi 

Minta: 78 fő 

Munkabérrel rendelkezik 

 

9% 36% 

Alkalmi munkavállalásból 

származó bevétele van 

- 56% 

 

Sajnos az aktív korú roma népesség szinte teljes köre kvalifikálatlan, alacsony iskolázottságú, ezért 

a munkaerőpiacon gyakorlatilag esélytelen. A jövőben fő szempont kell, hogy legyen a roma 

népesség legszélesebb rétegét jelentő fiatal- és gyermekkorúak iskolázottsági mutatóinak javítása, 

valamint munkaerőpiacra lépésének elősegítése. 

 

Elgondolkodásra késztető kérdés a betöltött gazdasági státuszok ismeretében, hogy az aktív 

korúak, elérve a nyugdíjkorhatárt, megfelelő szolgálati idő hiányában miből fogják fedezni 

megélhetésüket. Valószínűsíthető, hogy ők azok, akik rendszeres szociális segélyezettek körét 

fogják bővíteni.  

 

A társadalmi jövedelmek aránya: 

A társadalmi jövedelem aránya az összes 

jövedelemhez Előfordulás 

(Minta: 80 család) 

80-100% 36% 

50-79% 18% 

20-49% 17% 

0-19% 13% 

 

A táblázat alátámasztja azt az állítást, hogy a cigány lakosság társadalmi jövedelmektől való 

függőségi helyzete nagyon jelentős. A telepen élő családok 36%-ában a társadalmi jövedelmek 

aránya 80-100%, és csupán 13% azoknak az aránya, akik megélhetésüket nagyobbrészt 

munkajövedelemből tudják biztosítani. 
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 Iskolázottsági mutatók 

 

Elért iskolai végzettség korosztályos megoszlása  

(tanulmányokat már nem folytatók körében) 

Kor 
0 

osztály 

1-7 

osztály 

1-7 

speciá- 

lis 

8 

általa- 

lános 

8 

speciá- 

lis 

Szak-

munká

sképző 

Szak-

iskola 

Szak- 

közép 

Iskola 

Gim-

náziu

m 

Főisko

- la, 

Egye-

tem 

Nincs 

adat  

Eset 

szám 

14-19 - 9 

30% 

3 

10% 

13 

43% 

3 

10% 

2 

6% 

- - - 30 

100% 

20-24 - 11 

44% 

3 

12% 

10 

40% 

- 1 

4% 

- - - 25 

100% 

25-29 2 

7% 

13 

44% 

2 

7% 

9 

31% 

2 

7% 

1 

3% 

- - - 29 

100% 

30-34 - 

 

7 

37% 

3 

16% 

5 

26% 

4 

21% 

- - - - 19 

100% 

35-39 1 

3% 

13 

45% 

4 

14% 

8 

27% 

2 

7% 

- - - 1 

3% 

29 

100% 

40-44 1 

4% 

9 

41% 

3 

14% 

8 

36% 

1 

4% 

- - - - 22 

100% 

45-49 - 7 

70% 

- 3 

30% 

- - - - - 10 

100% 

50-54 1 

17% 

- 1 

17% 

4 

66% 

- - - - - 6 

100% 

55-59 2 

100% 

- - - - - - - - 2 

100% 

60-64 - 2 

100% 

- - - - - - - 2 

100% 

65-69 2 

66% 

- - 1 

33% 

- - - - - 3 

100% 

70- - 2 

100% 

- - - - - - - 2 

100% 

Össz.: 9 

5% 

73 

41% 

19 

11% 

61 

34% 

12 

7% 

2 

1% 

- - 1 

1% 

177 

100% 

 

 

 

A felmérésben szereplő 347 ember közül, 177 már befejezte tanulmányait. A leginkább jellemző 

elért iskolai végzettség 1-7 osztály (41%). Általános iskolai végzettséggel rendelkezik a 

megkérdezettek 34%-a. 9 fő, azaz a megkérdezettek 5%-a nem rendelkezik egyáltalán elvégzett 

osztályokkal, tehát őket analfabétáknak tekinthetjük, ráadásul e körbe tartozók közül 3-an (33%) 40 

év alattiak. Csupán 4 fő rendelkezik szakmunkás bizonyítvánnyal. Érettségivel és felsőfokú 

képesítéssel senki. E tények, összevetve a gazdasági státuszokkal, jócskán árulkodóak. 
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A lakások és a lakókörnyezet állapota 

 

Lakások nagysága és komfortfokozata szabályozási értelemben: 

(Minta: 75 lakóház) 

Lakás 

nagyság 

Összkomfort Komfortos Félkomfortos Komfort 

nélküli 

Szükséglakás 

10 m2-nél 

kisebb 

- - - - 4 

5,3% 

11-20 m2-es 

 

- - - 9 

12% 

1 

1,3% 

21-40 m2-es 

 

- - - 9 

12% 

3 

4% 

41-60 m2-es 

 

- - 2 

2,6% 

13 

17% 

- 

61-80 m2-es 

 

2 

2,6% 

4 

5,3% 

6 

8% 

7 

9,3% 

- 

81-100 m2-es 

 

3 

4% 

1 

1,3% 

2 

2,6% 

4 

5,3% 

 

101 m2-nél 

nagyobb 

2 

2,6% 

- - 3 

4% 

 

Összesen 7 

9,3% 

5 

6,6% 

10 

13% 

45 

60% 

8 

10,6% 

 

 

Döbbenetes eredmény, hogy a legtöbb család komfortnélküli lakásban él. A legjellemzőbb 

lakásnagyság a komfort nélküli lakások között 41-60 m2. Az összes lakás közül a legtöbb 61-80 m2 

nagyságú arányuk 25%. Szabályozási értelemben a lakásoknak csupán 9,3%-a összkomfortos. A 

telepen található házak 10.6%-a minősíthető a törvény alapján szükséglakásnak és ezeknek a 

“lakásoknak” a fele 10 m2-nél kisebb. Jelenleg a lakásokban szinte kivétel nélkül, csak egy (igaz 

elég népes, nukleáris) család lakik. A kormegoszlás mutatatóinak ismeretében ez nem meglepő, 

hiszen alig van nagyszülő korú ember. A későbbiekben e helyzet megváltozásával kell számítani. 

Ennek oka, hogy sok fiatal már nem képes önálló otthont biztosítani családjának. Tehát a 

közeljövőben a többgenerációs családi együttélési forma lesz uralkodó. 

 

A lakások legtöbbje 1, illetve 2 szobás és csupán egy százalékukban van 4 vagy több szoba. 

Ismerve a családok gyermekszám szerinti megoszlását, az adatok elgondolkodtatóak, különösen 

akkor, ha a gyermekek otthoni tanulására, pihenésére, a telep egészségügyi helyzetére gondolunk. 

 

A családok döntő többsége fatüzeléses kályhával oldja meg a fűtést, amit korszerűnek egyáltalán 

nem nevezhetünk, sőt a lakásokban terjengő füst miatt egészségtelen is. Ez vonatkozik a vegyes 

tüzelésre is. A fának és a szénnek, mint fűtési anyagnak a tulajdonsága, hogy szabályozhatatlan, 

míg ég addig forróságot ad, de hamar elhamvad, és a lakás gyorsan kihűl. A fűtési idényben 

előforduló, gyermekek körében hatalmas méreteket öltő akut betegségek is jelzik a lakások 

fűtésének elégtelenségét.    

 

A felmérés adatai szerint a gyermekeknek csupán a 63%-a rendelkezik külön ággyal és csak 9%-uk 

íróasztallal. A lakások 39%-ban a családok azt válaszolták, hogy a gyermekeknek van játékra, 
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játszásra alkalmas hely. Ez újból magyarázatot adhat a cigány gyermekek iskolai teljesítményére, 

és egészségügyi állapotára. 

 

A családok 36,3%-a senkitől nem vár segítséget. Magyarázható ez azzal, hogy az elmúlt években a 

cigányság felemeléséért hozott intézkedések, asszimilációs törekvések és a hivatalok sokszor 

paternalista szemlélete, bizalmatlanságot váltott ki, továbbá a telepi cigányság helyzete olyan 

mértékben leromlott, hogy a cigányságot e helyzet kilátástalansága egyfajta apátiába szorította.  

Közel ugyanennyien (a családok 34,8%-a) vár segítséget, az állam, illetve kormánytól, és 17,3%-uk 

az önkormányzattól. Az önkormányzat nem tud házakat építeni, sőt már helyi támogatást sem tud 

nyújtani, alig képes munkát adni és csak csekély mértékű segélyeket tud fizetni. Ez magyarázhatja, 

hogy a családoknak “csak” 17,3%-a vár segítséget az önkormányzattól, és inkább az állam szerepét 

hangsúlyozzák. 

 

A legtöbben úgy vélik, hogy helyzetük megváltozásának kulcsa a munkavállalás. A romák 

munkaerő-piaci helyzetének javítása, nem csak gazdasági kérdés, hanem a cigányok társadalmi 

integrációjának eszköze is. 
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A kutatás kemény mutatói  

 0-14 éves korosztály aránya a roma populációhoz: 34% 

 Nyolc osztályos végzettséggel nem rendelkezők aránya: 57% 

 Ugyanez az arány a 14-19 éves korosztályban: 36% 

 Szakmunkás és szakiskolát végzettek aránya: 1%   

 3 éves korban óvodába járó roma gyermekek aránya: 15% 

 SNI-s gyermekek aránya: 20% 

 Munkavállalók aránya: 22%  

 A telepen élő családok közel 40%-ának a megélhetését kizárólag a 

transzferjövedelmek biztosították. 

 

Hipotézisünk és mindennapi tapasztalatunk szerint a mutatók mára nem hogy javultak volna, hanem 

sokkal rosszabbak.  
 

Kritikus pontok: 

 A telepen élők 100%-át érintő mélyszegénység, esélytelenség, totális 

jövőtlenség 

 A helyi cigány lakosság érdekérvényesítő, kommunikációs képességének 

fejletlensége, probléma megoldó eszköztáruk elégtelensége. 

 Iskolázottsági mutatók romlása (Jelenleg a 20 és 35 éves korosztályban 

egyetlen egy középfokú végzettséggel rendelkező fiatal sincs a telepen.) 

 A tanulás értékként való felismerésének hiánya 

 A sikeres intézményi (iskolai, munkahelyi) integráció hiánya/elégtelensége 

 A társadalmi transzferjövedelmektől való függőségi helyzet konzervációja   

 Különböző devianciák (droghasználat, mentális betegségek, kriminalitás) 

jelenléte 

 

A fenti kutatás nyomkövetése rendkívül aktuális. 

 

 

3. 5. Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 közösségi élet színterei, fórumai 

 

A mélyszegénységben élő, romák a helyi közéletben (a társadalomkívüliségük miatt) szinte alig 

vesznek részt. Ritkán jelennek meg közösségi rendezvényeken. Örvendetes, hogy a helyi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat egyre inkább bekapcsolódik a település nagy rendezvényeire 

(Advent, Körtéfa fesztivál) és saját közösségi rendezvényeket is megvalósít. (Családi Nap, 

Gyermeknap) 

 

 közösségi együttélés jellemzői  

 

Kerepesi szegregátum legégetőbb problémája a közegészségügyi szempontokból is rendkívül 

veszélyes illegális szemétlerakás és a kommunális hulladékok magánterületen és közterületen való 

felhalmozódása, aminek elszállítását, megsemmisítését az önkormányzat, közpénzből való óriási 

erőfeszítésekkel sem tud megoldani. A szemét folyamatos újratermelődése, hatalmas mennyisége, 

az állandó égetés rendkívüli konfliktust okoz.  

A szegregátumba rendszeresen szállítanak építési és egyéb vállalkozások teherautónyi 

hulladékokat, amit a telepen élők újra válogatnak, majd a felhasználatlan többszáz tonnányi 
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szemét közterületekre kerül, amit az önkormányzat szállítat el. A probléma azonnali beavatkozást 

sürget. 

 

 helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)  

 

A mélyszegénységben élők számára a helyi intézmények és civil szervezetek is adományoznak 

kampányszerűen, főleg az adventi időszakban. Az adományok főként ruhák, bútorok és tartós 

élelmiszerek. A mélyszegénységben élőknek lehetőségük van arra, hogy az aktív korúak 

ellátásáért teljesítendő 30-napos önkéntes munkát ledolgozhassák a helyi intézményekben.  

 

3.6 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A helyi NCÖ és a települési önkormányzat között köttetett megállapodás. A helyi önkormányzat 

partnere és védnöke az NCÖ közösségi programjainak.  

 

3.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A célcsoport szociokultúrális hátránya  Közösségi programok (VEKOP pályázat, 

Intézmények, NCÖ, Biztos Kezdet Gyerekház) 

Alacsony iskolázottság Képzési Programok (VEKOP) 

Munkaerő-piaci integráció hiánya, 

elégtelensége 

Képzések, Mentori programok, Tanoda 

program 

Közegészségügyi problémát jelentő 

szemétlerakás 

Hulladékelszállítás megoldása, illegális 

hulladék lerakás megszüntetése 

Kriminalitás Drogstratégia, helyi kábítószer egyeztetési 

fórum (KEF) létrehozása 

Egészségügyi intézmények fejlesztése Egészségház megépítése 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek stb.) A gyermekek védelme a gyermekek családban történő 

nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzésére és megszüntetésére irányuló 

tevékenység. Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a pénzbeli és 

természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a 

máshol igénybe vehető ellátásokhoz történő hozzájutást. 
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A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja. 

Az ellátásokat szabályozó helyi rendeletek: 

 Kerepes Nagyközség Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

16/2006. (IV. 28.) egységes szerkezetben az azt módosító 18/2007.(VI.4.), 14/2008.(VI.10.), 

21/2009.(IX.7.),24/2009.(X.29.), 4/2010.(II.2.), 28/2012.(VI.29.), 17/2013.(IV.26.), 

41/2013.(XII.18.), 8/2015.(II.26.) es 27/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete,  

 a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2015. (II.4.) 

számú rendelete egységes szerkezetben a 16/2015.(IV.29.), 20/2015.(VII.2.), 

23/2015.(VIII.27.), 28/2015.(X.29.), 4/2016.(III.9.), 8/2016.(IV.8.) és 3/2018. (II.27.). 

Pénzbeli ellátások: 

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 

családok anyagi támogatása, a gyermekétkeztetés anyagi terheinek csökkentése, ennek 

révén a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése, a gyermek családból 

történő kiemelésének megelőzése. 

A támogatásra (az eljárás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény – Gyvt. – 19. §, 20. § és 20/A. § alapján a jegyző hatáskörébe utalt) 

jogosultak száma: 117 család, amelyből 52 egyedülálló szülő, 245 gyermek, melyből 6 fő 

tartósan beteg/fogyatékos. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 

támogatásai (étkezés, tankönyv, stb.) összesen: 3444 E forint. 

A jogosult gyermekek megoszlása: 80 fő 6 éves kor alatti, 111 fő 7-14 éves kor közötti, ebből 

2 fő tartósan beteg, fogyatékos; 39 fő 15-18 éves kor közötti, ebből 3 fő tartósan beteg, 

fogyatékos és 15 fő 18 éves kor fölötti, ebből 1 fő tartósan beteg, fogyatékos. A 18 éves kor 

fölöttiek saját jogukon jogosultak az ellátásra abban az esetben, ha közoktatási 

intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatnak, legfeljebb 

a 23. életév betöltéséig, illetve ha felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, 

legfeljebb a 25. életév betöltéséig. 

A támogatásra jogosult családok közül 35 egy gyermekes, ebből 13 egyedülálló szülő, 26 

kétgyermekes, ebből 17 egyedülálló szülő, 25 három gyermekes, ebből 9 egyedülálló szülő, 

17 négy vagy ötgyermekes, ebből 5 egyedülálló szülő és 13 hat vagy többgyermekes, ebből 

7  egyedülálló szülő.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámja részére kiegészítő 

gyermekvédelmi támogatás nem került megállapításra. 

A gyermek tartására köteles gyám részére ezt akkor lehet megállapítani, ha nyugellátásban, 

korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, 

átmeneti bányászjáradékban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, 

amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá 

tartozik. 
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A támogatás iránti kérelmet 3 esetben kellett elutasítani. Mindhárom esetben az egy főre 

jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban foglalt jövedelemhatárt. 

A megállapított támogatást 5 esetben kellett megszüntetni az érvényességi határidő előtt. 

Minden esetben a szülő bejelentette, hogy időközben a jövedelme nőtt. 

 

- A Képviselő-testület az Szt. 45.§ (7) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel települési 

támogatást nyújt c) pont szerint „a gyermekek és fiatalfelnőttek középiskolai vagy felsőfokú 

szakképzésben történő tanulmányainak folytatásához”. E támogatási forma keretén belül 3 

gyermek részesült havi rendszerességgel 3000,-Ft utazási költség támogatásban. 

Kerepes Város Önkormányzat képviselő-testülete a települési támogatás megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól 

megalkotta a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

7/2015. (II.4.) számú rendeletet egységes szerkezetben a 16/2015.(IV.29.), 20/2015.(VII.2.), 

23/2015.(VIII.27.), 28/2015.(X.29.), 4/2016.(III.9.), 8/2016.(IV.8.) és 3/2018. (II.27.). 

 

Természetbeni ellátások 

 

A rendkívüli települési támogatás ellátási forma természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Ez 

különösen indokolt a védelembe vett, és azon gyermekek esetében, ahol nem látszik biztosítottnak, 

hogy a pénzbeli ellátás a gyermek szükségleteinek a kielégítését szolgálja. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

Gyvt.) 2016. évi módosításával (T/7402. számú törvényjavaslat) önálló gyermekvédelmi 

természetbeni ellátásként kerül meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása 

bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg. Az új 

szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, 

törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részersülő, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek részére ingyenesen biztosítja. Ennek keretében 2017-ben összesen 36 hátrányos, illetve 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére igényelték az étkezést a tavaszi, nyári, őszi, 

illetve téli szünetben.  

 

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 

 

A gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat a fenntartásában működő Kerepes Város 

Szociális Alapszolgáltatási Központ, valamint a Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda és a Babaliget 

Bölcsőde közreműködésével biztosítja.  

Az alapellátás célja a gyermek családban való nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség 

kialakulásának, illetve a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése, valamint a 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, 

érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményei javításához. 
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A település intézményeinek HEP releváns jellemzői 

 

 1. Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ 

 

 

 
 

Az intézmény szakfeladatai között szerepel a család- és gyermekjóléti szolgálat. Az adataikból 

mérhetőek azok a tendenciák, amelyek esélyegyenlőség szemszögéből jellemzik a gyermekek 

esetleges veszélyeztetettségét. 

 

 
 

A fenti ábrából jól megfigyelhető, hogy a szolgálat kliensadatai 2012-óta emelkedő tendenciát 

mutatnak. Az ellátott családok számának hektikus változása a gyermekvédelmi rendszer 2016-os 

átalakításának következménye, amikor is létrejöttek a járási gyermekvédelmi központok, amelyek 

feladat és hatásköre megváltoztatta a szolgálatok esetszámait. 
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Megnevezés 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Anyagi 14% 19% 12% 8% 1% 5% 14%

Gyermeknevelési 23% 15% 3% 0% 1% 11% 11%

Beilleszkedési 

nehézség
19% 3% 1% 1% 3% 3% 10%

Magatartászavar 

teljesítményzavar
22% 23% 28% 30% 12% 6% 9%

Családi konfliktus 9% 10% 6% 5% 8% 22% 27%

Életviteli 9% 16% 16% 14% 21% 6% 12%

Bántalmazás, szülői 

elhanyagolás
2% 8% 21% 26% 32% 19% 3%

Fogyatékosság, 

retardáció
1% 2% 6% 1% 3% 10% 3%

Szenvedélybeteg-

ség
1% 4% 7% 15% 19% 18% 11%

 
 

A probléma típusok vizsgálatakor láthatjuk, hogy évről évre mely probléma csúcsosodik ki. 2016-

2017-ben a gyermekek lelki egészségét leginkább veszélyeztető (főleg az eldurvuló válások miatti) 

családi konfliktusok voltak hangsúlyosak, de a családon belüli erőszak és az elhanyagolás miatt 

gondozásba vett gyermekek száma csökkent. Gyakrabban fordulnak a családok gyermeknevelési 

probléma miatt a szakemberekhez, viszont vélelmezhetően a hatékonyabb szűrővizsgálatoknak 

köszönhetően fogyatékosság miatt a szolgálathoz érkező esetek száma csökkent. A szülői 

szenvedélybetegség miatt érintett gyerekek aránya csökkent 2016-hoz képest, de az újra erőteljesen 

megjelenő designer drogok térhódítása egyre inkább érinti a települést, és annak főként a romák 

által lakott szegregátumát. 
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A szakmai tevékenységek vizsgálatakor kitűnik, hogy 2015-től a szociális terepmunka dominált, a 

családlátogatások száma jelentős emelkedésnek indult. A szolgálat szakemberei gyakrabban 
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találkoztak a helyi szociális és gyermekvédelmi veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer 

tagjaival is, szorosabbra fűzve a partneri együttműködést.  

 

Egészségügyi szolgáltató 

Személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátók

Napközbeni kisgyermek 

ellátást nyújtók

Köznevelési intézmény

Ügyészség, bíróság

Rendőrség

Önkormányzat, jegyző

Állapolgári bejelentés

Gyámhivatal

 
 

A helyi jelzőrendszertől érkező jelzések vizsgálatakor láthatjuk, hogy a köznevelési 

intézményektől érkezik a legtöbb jelzés. A második legmagasabb jelzésszámot az egészségügyi 

szolgáltatók (védőnők, gyermek háziorvosok) nyújtják, akik szintén nagyon szorosan 

kapcsolódnak a célcsoporthoz.  

 

Mosoly-Vár Biztos Kezdet Gyerekház 

 

Kerepes Város Önkormányzata a TÁMOP 5.2.2-10-01 kódszámú pályázaton elnyert közel 44 

milliós forrásból hozta létre Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ működtetésében a 

Mosoly-Vár Biztos Kezdet Gyerekházat. A Gyerekház esélyt ad arra, hogy minden, még a 

legnagyobb szegénységben élő gyermek is a lehető legkorábbi életkorban megkapja azt a 

támogatást, ami segíti képességei kibontakozását és megalapozza sikeres iskolai pályafutását. 

Célcsoportok:  

- 0-3 éves hátrányos helyzetű gyermekek és családjuk 

- 0-3 éves szegregátumban élő gyermekek és családjuk 
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2. Kerepesi Napköziotthonos Óvoda 

 

A település Napköziotthonos óvodája 3 tagóvodával rendelkezik és összesen 354 férőhellyel bír. A 

három tagóvoda települési elhelyezkedése biztosítja, hogy gyalogosan és tömegközlekedéssel is 

könnyen elérhetőek. Folyamatos a felújításuk és bővítésük a gyermekek igényeinek megfelelően. 

 

 
Csicsergő tagóvoda 

 

 
Meseliget tagóvoda 

 

 
Szivárvány tagóvoda 

 

Az óvoda elkötelezett híve az eltérő szocikulúrális közegből érkező gyermekek integrációjának és 

a befogadó közeg megvalósításának. 

  

Az integráció általános elvei:  

 Az integrációt az egész nevelőtestület felvállalja  

 A csoportjukban integrációt folytató kollégákat az egész alkalmazotti közösség 

támogatva segíti  

 Az integrálhatóság minden esetben egyéni döntést igényel, figyelembe véve az 

összes körülményt  
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 Csoportba való beosztás előtt az óvónők személyesen találkoznak a kisgyermekkel 

és a szülőkkel. Csoportkialakításhoz a vezető óvónő figyelembe veszi az 

óvodapedagógusok véleményét.  

 Három hónapos próbaidővel történik a felvétel. A sajátos nevelési igényű gyermek 

befogadása, segítése nem jelenthet túlzott terhet a csoportban élő gyerekek, 

felnőttek számára.  Az integráció nem megvalósítható, ha káros hatása van a SNI 

gyerekre, a csoportra, a nevelőkre, ha nem szolgálja a SNI gyerek fejlődését, 

szükségleteinek kielégítését.  

 Ha óvodapedagógiai eszközökkel nem oldható meg a közösségi együttélés 

kialakítása a gyerekek között.  

 Ha a pedagógus testi-lelki terhelése túlzott.  

 

Befogadó szemlélet alapelvei:  

 Minden gyermek speciális. A pedagógus nem az átlaghoz igazodik, hanem minden 

gyerekben az egyedi, csak rá jellemző sajátosságokhoz. 

 Bármely gyermeknél előfordulhatnak problémák. A problémák természetes velejárói a 

tanulásnak, nem kizárólagosan az egyénből fakadó gyengeség tünetei.  

 A speciális megsegítés igénybevétele minden gyermek joga. Kiterjed az önismeret, a 

megismerési technikák, a differenciált bánásmód és az együttműködés biztosítására.  

 A gyógypedagógus komplex segítséget nyújt a befogadó intézménynek.  

 Egyéni fejlesztési terv készül minden gyermekre.  

 A szegregációtól az inklúzióig az integráción keresztül vezet az 

 

Az intézményben 2017-ben 349 gyermek járt, ebből 9 hátrányos helyzetű, 22 többszörösen 

hátrányos helyzetű, 3 veszélyeztetett gyermek volt.  Az intézmény főbb problémának az ideiglenes 

elhelyezést igénylő ügyeket, 10-20 napot meghaladó igazolatlan hiányzás, gyermekbántalmazás 

gyanúját sorolták fel.   Hatósági intézkedésre 1 esetben tettek javaslatot.   

 

3. Széchenyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Az intézménynek 2017-ben 472 tanulója, 467 bejáró tanulója volt, amelyből 462 helyi lakos, 5 

magántanuló, 363 tanulószobás gyermek volt. Az iskolában az előző évben 17 hátrányos helyzetű, 

52 halmozottan hátrányos helyzetű, 121 veszélyeztetett gyermeket tartanak nyilván.  Az iskolában 

ingyenes étkezés 95 gyermeket, 50%-os étkezés pedig 83 gyermeket érint.  Az iskola alapítványa 

minden tanulót támogat.  Az előző évben főbb problémaként igazolatlan hiányzás rendszertelen 

iskolalátogatás, magatartási problémák, tanulási nehézségek fordultak elő. Az igazolatlan 

hiányzások miatt az iskola 8 esetben a gyámhivatal felé, 8 esetben a gyermekjóléti szolgálat felé 

fordult.  Veszélyeztetettséget megelőző programként fejlesztő és tehetséggondozó foglakozásokat 

sorolnak fel.   Szabadidős programként DÖK rendezvényeket, sportszakköröket említenek meg.  

Az iskola az új rendszert kevésbé tartja hatékonynak. Az iskola főbb problémának a magatartási 

problémákat, iskolai hiányzást jelöli meg. 
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4. Babaliget Bölcsőde 

 

A 2011-ben átadott Kerepesi Babaliget Bölcsőde mediterrán stílusú épületében minden igényt 

kielégítő felszereltséggel várja a 0-3 éves korú gyermekek arra az időre, amíg szüleik dolgoznak. 

Négy csoportban játszhatnak, fejlődhetnek itt a családok legkisebb tagjai. A kisgyermeknevelők és 

a bölcsőde valamennyi dolgozója azon van, hogy az itt eltöltött időt biztonságos környezetben, 

korosztályuknak megfelelő játékokkal és foglalatossággal töltsék, valamint tápláló, finom ételeket 

kapjanak. Gazdag játékkészlet és a hangulatos környezet biztosít lehetőséget a 

kisgyermeknevelőknek arra, hogy segítsék a gyermekek személyiségének kibontakoztatását. 

A bölcsödei gyermekfelvétel folyamatos, férőhelyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően tudnak 

biztosítani. 

Az intézményben 93 igénybevevő gyermek volt 2017-ben, ebből 5 hátrányos helyzetű, halmozottan 

hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermek nem volt.  A bölcsőde főbb problémák között 

felsorolja az égési sérülést, szülők válását, orvosi vizsgálatok, terápiák kimaradását. A 

jelzőrendszeri együttműködést a bölcsőde helyi szinten jónak tartja, kiemeli a gyermekorvost, az 

óvodát, és a család és gyermekjóléti szolgálatot.  A jelzések után hiányolják az azonnali 

visszajelzést. Nagy hangsúlyt fektet a bölcsőde a szülőkkel történő beszélgetésekre, továbbá 

elakadások esetén bölcsődei teamben dolgoznak.kuikrtileurrtkjeahrtkjehrt 
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3. Gyermek háziorvosok 

 

A település egészségügyi ellátórendszere a két település részre (körzetre) tagolódik. A kerepesi és 

a szilasligeti településrészen van közös rendelőblokk, amely magába foglalja a felnőtt a gyermek 

háziorvosokat és a védőnőket. A meglévő rendelők szűkek, korszerűtlenek, az akadálymentesség 

teljes hiánya miatt, működési engedélyük is veszélyeztetve van.  

 

Kerepesen két gyermek háziorvosi körzet van. Az ellátott gyermekek száma 2650 fő. Bevezetésre 

került az EESZT (egységes elektronikus szolgáltatási tér) rendszer, ami lehetővé teszi a betegek 

leleteihez való elektronikus hozzáférést és ezzel nagyban megkönnyíti a betegek követését, 

gondozását. Az évi betegellátások száma megközelíti körzetenként az 1000 alkalmat. 

Leggyakoribb krónikus megbetegedések: csontrendszeri megbetegedések, allergiás 

megbetegedések, endokrinológiai, pszichiátriai betegségek. Akut betegségeknél a vírusos 

megbetegedések, felsőlégúti panaszok a leggyakoriabbak. 

 

A gyermek háziorvosok aktív tagjai a helyi szociális és gyermekvédelmi észlelő és 

jelzőrendszernek. 

 

 

5. Védőnői Szolgálat 

 

Kerepesen 4 védőnői körzet működik, 3 területi védőnői ellátást biztosít, 1 pedig vegyes körzet, 

ahol területi és iskolavédőnői feladatok is vannak. A 4 körzetben 3 védőnő dolgozik, egy körzetben 

a munkatárs CSED ellátása miatt helyettesítéssel látják el a feladatot. A Védőnői Szolgálat mindkét 

településen rendelkezik külön helyiséggel. 

 

 

2017-ben Kerepesen 109 újszülöttet vett gondozásba a szolgálat. Ez a szám minimálisan több az 

előző éveknél. Ebben az évben 2 gyermek vesztette életét 1 éves kor alatt. Az elmúlt években 

átlagosan két gyermek születik gondozatlan terhességből. A koraszülöttek száma nem változik. 

 

2017-től a szűrővizsgálatok száma központi szabályozás miatt megnőtt, ami a gyermekek 

mindenekfelett álló érdekét szolgálja, de nagyobb terhet ró a szolgálat munkatársaira. A korábbi 7 

kötelező szűrővizsgálat száma 2017-re 21-re nőtt.  

A szűrővizsgálatokon beazonosított problémák 

 izomtónus eltérés, mozgásfejlődés lassulás 

 megkésett beszédfejlődés 

 hallási, látási eltérés 

 szegregátumban élő gyermekek esetében mentális és pszichoszociális fejlődési zavarok, 

finommotorikus fejlődés megkésése 

 

A Szolgálat munkatársai folyamatosan jelen vannak a három tagóvodában és az általános 

iskolában is. Az óvodai tisztasági vizsgálatokon szinte mindennapos a fejtetvesség előfordulása a 

téli hónapokban. 

 

A várandósok gondozásásra a Védőnői Szolgálat havi egy alkalommal a tanácsadói szobában 

biztosít szakorvossal való találkozási lehetőséget. 
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A 7.-es lányok jelentős többsége megkapja a HPV oltást. 

 

A védőnők aktív tagjai a helyi szociális és gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszernek. 

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

A szegregátumban élő gyermekek döntő többsége alapellátásban gondozott gyermek a helyi 

Szociális Alapszolgáltatatási Központjának. A jogszabályban rögzítetett kötelemnek megfelelően a 

gyermekek 3 éves kortól való tankötelezettségének biztosítása helyi szinten megoldott, bár a 

célcsoporthoz tartozó gyerekek többségének jelentős száma hiányosan van jelen az óvodában. 

Magas az igazolatlan mulasztások száma, gyakori, hogy a családok az óvoda házirendjével 

ellentétben nem érnek időbe az óvodába, nem veszik igénybe a fejlesztéseket. A magas 

mulasztások miatt indul a legtöbb hatósági eljárás a Gyvt. alapján. Az általános munkarő-piaci 

tendenciák miatt csekély a célcsoporthoz tartozó gyermekek bölcsődei elhelyezése. A 

célcsoporthoz tartozó 0-3 éves gyerekek szüleinek többsége ismeri a Mosoly-Vár Biztos Kezdet 

Gyerekházat, a szolgáltatásokat igénybe viszik, bár korántsem olyan arányban, ami kívánatos 

lenne.  

A szegregátumban élő és helyi általános iskolába járó gyerekek eleget tesznek a 

tankötelezettségüknek, bár itt is jelentős a mulasztások száma. Jellemző, hogy gyakrabban 

betegednek meg később fordulnak orvoshoz a szülők és nem tudják kiváltani a gyógyszereket, 

vagy nem jutnak el a javasolt szakorvosi vizsgálatokra. Magas az SNI-s és a BTM-es gyerekek 

száma, gyakran nem jutnak el a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság elé. A 

Településen elérhető Pedagógiai Szakszolgálat. A fejlesztő foglalkozások elérhetőek.  

Sajnos a felső tagozaton tanulók már gyakrabban hiányoznak igazolatlanul és beilleszkedési és 

magatartás problémáik hangsúlyozottabban csúcsosodik ki, amelyek döntő többsége 

szociokultúrális hátrányukból származik. A magántanuló gyermekek száma örvendetesen 

alacsony. Sajnálatos, hogy a szegregátumban elő gyermekek elenyésző számban folytatják 

tanulmányaikat a tankötelezettségi kor után, nem szerezve szakmát.  

 

Kerepes Város a rászoruló gyermekek számára biztosítja az iskolai/óvodai étkeztetést, ingyenes 

szünidei gyermekétkezést, oly módon, hogy a kérelmezők a szünidei napokon 11 és 14 óra között 

vihetik ki az előre csomagolt, két fogásos ételt az Alapszolgáltatási Központból. 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

folyamatos a Pedagógiai Szakszolgálat és az intézményeknél dolgozó fejlesztő pedagógusokkal. 

Az Óvoda és a Bölcsőde közösen alkalmaz pszichológust a korai életszakaszban történő fejlődési 

elmaradások szűrése és terápiája érdekében. A Szociális Alapszolgáltatási Központ a járási 

Gyermekjóléti Központon keresztül biztosít pszichológiai tanácsadást, a Mosoly-Vár Biztos Kezdet 

Gyerekház fejlesztő pedagógus alkalmazásával nyújt segítséget az esetleges fejlődési elmaradások 

kezeléséhez díjmentesen, a gyermekek számára ingyenesen. A köznevelési intézményekbe nem 

integrálható enyhe, középsúlyos  fogyatékkal élő gyermekek többségét utazó gyógypedagógusok 

látják el. A Szociális Alapszolgáltatási Központ fogyatékkal élők nappali ellátását célzó napfény 

Háza intézményi telephely a tanköteles korú fogyatékkal élő gyerekek képzését nem tudja 
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megvalósítani, munkájukat viszont heti 4 órában terápiás munkatárs segítené, ha a 

munkaerőhiány nem jellemezné ezt a szektort is gyógypedagógusok vonatkozásában. 

 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A helyi gyermekintézméyek (böcsödei ellátás, 

óvodai, iskolai ellátás) férőhely kishasználtsága 

Szükséglet vizsgálat, esetlegesen 

férőhelybővítés 

Gyermekfelügyelet hiánya Alternatív napközbeni ellátások iránti 

szükségletfelmérés 

Speciális ellátást igénylő gyerekek magas 

száma 

Korai életszakaszban történő fejlődési 

lemaradásokat célzó szűrőprogramok és a 

szükséges terápiák megvalósítása 

Gyermeknevelési problémák magas száma Tanácsadási, mentálhigiénés programok a 

szülőknek 

Gyermekei veszélyeztetés magas száma  Gyermekjóléti alapellátás erősítése, 

jelzőrendszer hatékonyságának fokozása, 

humán-erőforrás fejlesztése 

Kiégés védelem hiánya a helyi gyermekekkel 

foglalkozó intézmények dolgozó 

szakembereknek 

Szupervíziós támogatás megszervezése 

Babakocsival közlekedők 

akadálymentességének hiánya 

Akadálymentesítés  

Egészségügyi intézmények elérésének 

nehézsége 

Egészségház megépítése 

 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A nők helyzetének vizsgálatához önkormányzati adatforrással, szociológiai vizsgálattal nem 

rendelkezünk, így csak a KSH népszámlálási adatokat tudjuk elemezni. 

 

Kor 
Általános iskola 

első osztályát 

sem végezte el 

Általános iskolai 

végzettség 

Érettségizett Egyetemi, 

főiskolai 

végzettség 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi  Nő 
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10 éves - 12 

0,5% 

23 

3% 

- - - - - - 

15 éves -   3061 

94,8% 

3075 

88,2% 

- - - - 

18 éves     1150 

37,7% 

1450 

43,4% 

- - 

25 éves        342 

13% 

285 

9,7% 

A táblázat rámutat, hogy a nők (az érettségit leszámítva) kisseb százalékban szereznek iskolai 

végzettséget.   

 

Családi együttélési formák Előfordulás 

Család szám 
Összes családhoz 

viszonyított arány 

Házaspár Együtt 1828 76,6% 

0 gyermek 578 24,2% 

1 gyermek 528 22,1% 

2 gyermek 560 23,4% 

3 gyermek 122 5,1% 

4-X gyermek 40 1,6% 

Élettársi kapcsolat Együtt 207 8,6% 

0 gyermek 90 3,7% 

1 gyermek 75 3,1% 

2 gyermek 30 1,2% 

3 gyermek 8 0,3% 

4-X gyermek 4 0,1% 

Apa (egyedül) Együtt 55 2,3% 

1 gyermek 38 1,6% 

2 gyermek 10 0,4% 

3-X gyermek 7 0,3% 

Anya (egyedül) Együtt 296 12,4% 

1 gyermek 200 8,3% 

2 gyermek 73 3% 

3-X gyermek 23 0,9% 

 

A családi együttélési formákat ábrázoló táblázat rámutat arra, hogy a családok 76,6 %-át 

házaspárok alkotják. Ugyanakkor szembetűnik, hogy magas a gyermeke(k)et egyedül nevelő nők 

aránya (12,4 %), míg ez az arány a férfiaknál csupán 2,3%. Hipotézis szerint Ők gazdaságilag és 

társadalmilag is a legkiszolgáltatottabb helyzetűek a nők csoportján belül. 

 

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.) 
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A településen az óvodai és bölcsődei férőhelyek egyenlőre kielégítik a jelenlegi szükségleteket. 

Megfigyelhető azonban, hogy a bölcsődében viszonylag magas az 1 éves kor körüli, vagy annál 

alacsonyabb életkorú gyermekek száma, ami a nők növekvő munkerő-piaci nyomását jelzi. Az 

óvodai nyári zárva tartást úgy oldják meg, hogy két hétnél több időt ne kelljen a családoknak 

nélkülőzni a szolgáltatást. Az hosszú iskolai szünet viszont elképesztő terhet ró a családokra. 

Kerepes Város 2014-től nyári napközis tábort szervez, 2017-től már három turnusban. A 

táborozások turnusonként 30 gyermekről gondoskodnak. A teljes ellátású napközis táborozás 

költségeihez gyerekenként az önkormányzat 10000 forinttal járul hozzá. A szülői befizetések 

aránya is ugyanennyi, így a piaci árnál jóval kedvezőbb ez a lehetőség. 

A közintézményekben dolgozó közalkalmazott nők helyzetét vizsgálva, az intézményeknek 

szűkek a lehetőségeik a munkaidő kedvezmények érvényesítése vonatkozásában, az előírt 

létszámnormák miatt. 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A helyi Védőnői Szolgálat és az intézményhálózat igyekszik segítséget nyújtani a nők számára 

családtervezéssel kapcsolatban. Megfigyelhető, hogy a nők hamar vissza kívánnak térni a 

munkaerő piacra, de a település agglomerációs jellegénél fogva nagy logisztikai kihívást igényel 

Tőlük a gyermekek be illetve hazaszállítása.  

Csak országos adatsorokból tudjuk, hogy a nők életkora az első gyermek vállalásakor megközelíti 

a 30 éves kort. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A Szociális Alapszolgáltatási Központ nyilvántartása alapján a kapcsolati erőszak miatt látótérbe 

kerülő nők száma csökkent 2017-ben az előző eves statisztikákkal szemben, amikor ez az adatsor 

kicsúcsosodott, viszont a családi konfliktusok száma nő, ami előszobája lehet az erőszaknak. 

Jellemző, hogy a válások száma jelentős és a válások egyre „durvábbak”. Azt is tudjuk, hogy a 

kapcsolati erőszak látenciája rendkívül magas. A Szociális Alapszolgáltatási Központ kapcsolatban 

áll az Országos Kríziskezelő Központtal, akik a bántalmazott nők számára kínálnak segítséget az 

országos befogadású „védett házakban”. 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 

otthona) 

 

Települési fenntartásban nem működik Családok Átmeneti Otthona és ellátási szerződéssel sem 

rendelkezik a város ilyen intézménnyel. Jellemzően a CSÁO-kat civilek tartják fenn. A férőhelyek 

szűkössége miatt nehézséget jelent a bekerülés. Krízis helyzetekben való azonnali cselekvésre az 

OKIT-tal való szoros együttműködés ad lehetőséget a fent említett „védett házakban”. 

 

5.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Egyedülálló anyák magas száma és jelentős 

gazdasági kiszolgáltatottságuk  

Pozitív megkülönböztetés a települési 

támogatások odaítélésénél és a helyi 
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(önkormányzati) munkaerő-piac által kínált 

lehetőségeknél 

Családi feladatok miatti leterheltség Családbarát munkahely program, a nők 

mentálhigiénés támogatása 

Gyermekek felügyeletének ellátási nehézségei  Szünidei napközis táborozások támogatása, 

hatékony ügyeleti rendszer a köznevelési 

intézményeknél, alternatív napközben ellátások 

megszervezése 

Munkerő-piaci nyomás Családbarát munkahely program, munkaidő 

kedvezmény biztosítása a helyi 

intézményekben.  

A kapcsolati erőszakról való felvilágosítás 

hiánya 

Szemléletformáló cikkek, tájékoztató anyagok, 

videók megjelentetése a helyi közmédiában, a 

helyi jelzőrendszer képzése a tárgykörben. 

Egészségügyi intézmények eléréseinek 

nehézsége 

Egészségház megépítése 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Kerepes városban jelentős az idősek produktív társadalmi szerepvállalása. 3 nyugdíjas klub 

működik, taglétszámuk klubonként 30-40 fő. Ezentúl működik egy idősekből álló színjátszó 

csoport is „Nyuszi” néven, valamint a Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület tagjai között 

is számos az idős ember, akik a mai napig fellépnek a társulattal. Az Önkormányzat minden évben 

jelentős anyagi támogatással segíti az időseket tömörítő egyesületek, klubok tevékenységét.  

 

Az egészségügyi ellátórendszer súlyos szakemberhiánnyal küzd. A kórházak nagy része a nővér 

és orvoshiány miatt az ápolási osztályait zárja be legelőször, tolva az ápolási feladatokat a szociális 

ellátórendszer és az idősek hozzátartozói felé. Az otthont nyújtó szakellátási intézmények 

(szociális otthonok) „bedugultak”, hosszú éves várólistával rendelkeznek, térítési díjaik sokszor 

meghaladják a kérelmező idősek nyugdíját.  

Egy év alatt, házi gondozást igénylő idősek tömegei jelentek meg a házi segítségnyújtást biztosító 

önkormányzati intézményeknél ellátást kérve.  

Az ellátottak demográfiai helyzetét vizsgálva, Ők jellemzően a „Ratkó” korszakban születtek, 

számuk az országos korfában is magas. Hozzátartozó gyermekeik döntő többsége 40-55 év közti 

aktív munkaerő-piaci résztvevő, akik a magyarországi GYES ellátás bevezetését követő, 1968-tól 

1980-ig tartó baby boom nemzedékhez tartoznak, és jelenleg az ország legstabilabb szja-t fizető 

állampolgárai. Idős szüleik segítség nélküli gondozása a munkaerő-piaci ellehetetlenésüket 

eredményezi. Az ellátórendszerben tapasztalható folyamat nem kiszámítható, de sejthető, hogy 

még hosszú évekig eltart a negatív tendencia. 

 

Beavatkozási pontok az egyedülálló idősek esetében az étkeztetésük, tüzelőjük, kihűlés védelmük, 

gyógyszereik biztosítása, mentális segítése, az elmagányosodásuk megelőzése. 
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További probléma, hogy az intézményes szakellátást nagyon sok idős ember nem tudja igénybe 

venni, mert a bentlakások intézmények személyi térítési díját a nyugdíjuk nem fedezi és a 

férőhelyszámok is korlátozottak.  

Az idősek intézményi ellátását az Önkormányzat házhoz szállított szociális étkeztetéssel, házi 

segítségnyújtással biztosítja. A szolgáltatásokat Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási 

Központja végzi. 

 

Étkeztetés keretében, a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell 

gondoskodni, akik azt önmaguk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, 

különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait 

Kerepes Város Önkormányzatának szociális rendelete határozza meg. Ellátottak száma 40-50 fő. 

Az étkeztetés vonatkozásában az ételt kiszállító vállalkozóról - közbeszerzési eljárás keretében - az 

Önkormányzat dönt.  

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik önmaguk ellátására 

önerőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. Ellátottak száma 24 fő. 

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének 

fenntartását, megőrzését célozza, így az ellátás – a kliens szükségleteinek megfelelően - lakásán, 

lakókörnyezetében történik. A szolgáltatás szociális segítésre és személyi gondozásra tagolódik a 

kliens szükségleteinek megfelelően. 

 

A szolgáltatás jogszabályban meghatározott feladatai: 

 az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 

 az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 

 közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 

 közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, 

  segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való 

kapcsolattartásában, 

 segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának 

megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 

  részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs 

programok szervezésében, 

 az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban, 

  az előgondozást végző személlyel való együttműködés, 

  szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

 A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és 

szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.  

 kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel, 

 

Gondozási tevékenység: 

 segítségnyújtás az ellátást igénybevevőnek a környezetével való 

kapcsolattartásban, 

 a hiányzó családi gondoskodás pótlása, 

 segítő kapcsolat kialakítása, az ellátást igénybevevővel  

 az ellátott egészségi, higiénés viszonyinak javítása, 
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 mentálhigiénés gondozás biztosítása, 

 tétlenséggel járó káros hatások kialakulásának megelőzése, meglévő 

képességek fenntartása, fejlesztése, 

 az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 

 segítségnyújtás az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében (bevásárlás, 

takarítás, mosás, meleg étel biztosítása), 

 segítségnyújtás a személyi higiéné megtartásában (fürdésnél való felügyelet, 

esetleg segítség megadása), 

 segítségnyújtás a szociális ellátáshoz való hozzájutásban. 

 

 

Egészségügyi ellátás: 

 

Egészségi állapot figyelemmel kísérése, értesítve a háziorvost, az ügyeletes orvost. 

A rendszeresen szedett gyógyszerek felíratása, beszerzése, a gyógyszerszedés ellenőrzése. 

 

Mentális pszichés gondozás: 

 

 Az egyes gondozottakkal való egyéni foglalkozás biztosítása. 

 Jó hangulat, az otthon légkörének javítása. 

 Baráti, családi kapcsolatok ápolásában való közreműködés. 

 A külvilággal való kapcsolat megtartása, /TV, rádió - hallgatásra, újságolvasásra való 

buzdítás/ érdeklődés felkeltése. 

 Egyéni, csoportos szabadidős foglalkozások, rehabilitációs programok szervezése 

 

Érdekvédelem: 

 

Rendszeres tájékoztatást nyújtunk az időseket érintő, rájuk vonatkozó jogszabályokról. 

A gondozónő segítséget nyújt ügyintézésében, kérvények, beadványok, nyomtatványok 

kitöltésében, felvilágosítást nyújt a szakellátás intézményrendszeréről (elérhetőségek, jogosultság, 

stb.) 

 

6.1 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Házi segítségnyújtás fejlesztése A férőhelyszámok és az ellátási igények 

egymáshoz igazítása, az ellátást biztosító 

humán-erőforrás erősítése 

Szakellátásokhoz való hozzáférés elégtelensége Szakellátási kapcsolatok kialakítása 

Az egyedülálló idősek hétvégi ellátás hiánya Ügyeleti rendszer kialakításának és 

finanszírozási kereteinek vizsgálata 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hiánya Szükségletfelmérés 

A közintézmények akadálymentesítésének 

hiánya 

Akadálymentesség sürgős megoldása 
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Egészségügyi intézmények elérésének 

nehézsége 

Egészségház megépülése 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Kerepes Város a KMOP 4.5.1-09-2009-0013 kódszámú pályázaton elnyert forrásból építette meg A 

Szociális Alapszolgáltatási Központ Napfény Háza telephelyét, amely a fogyatékkal élők nappali 

ellátását végzi 2 terápiás csoportban, 16 férőhelyen. 

A telephely szolgáltatásait igénybe vevők szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, 

amelynek mértékét és módját min a segítségre szoruló fogyatékkal élő ember mentális, pszichés, 

egészségügyi és szociális állapota alapján határozzuk meg úgy, hogy az igénybevevő autonómiája 

a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson. 

 

Célunk továbbá a fogyatékkal élő emberek családjainak segítése, tehermentesítése, esetleges 

munkaerő-piaci kondícióik javítása., számukra közösségi tér biztosítása. 

 

 
Szolgáltatás feladata 

 

Feladatunk az intézmény ellátási területén, fogyatékkal élők számára személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátást biztosítása. 

Az intézményi részegység elsődleges és alapvető feladata a fogyatékossággal élő emberek 

hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, az Őket körülvevő társadalmi szemlélet 

megváltoztatása. 

 

Ellátottak köre 

 

Az igénylők szükségleteihez igazodva az intézmény célcsoportja a felnőtt korú értelmileg enyhén 

vagy középsúlyosan sérült illetve halmozottan sérült fogyatékosok. 

Súlyos fogyatékos, demens személy nappali elhelyezésére nincs lehetőségünk. 

A fogyatékkal élők nappali ellátást igénybe veheti az a fenti célcsoportba tartozó fogyatékossággal 

élő, elsősorban kerepesi, személy, aki 
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 önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre 

szoruló 

  nem igényel orvosi ellátást, állandó ápolást 

  gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézményben nevelésre, oktatásra, nem 

alkalmas, és felvétele elhelyezése korának, állapotának megfelelő oktatási 

intézményben nem biztosítható 

 

Az ellátottaink számára próbaidőt jelölünk ki.  A próbaidő tartama 3 hónapnál hosszabb nem 

lehet. Az intézmény hétfőtől, péntekig, munkanapokon (napi 8 órában) 8 – 16 óra között fogadja az 

ellátottakat. 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A városban a Szt. és a Gyvt. szerinti ellátások biztosítottak és a fogyatékkal élők nappali ellátása is. 

Az Önkormányzat a nappali ellátások személyi térítési díját a jövedelmi sávoknak megfelelően 

kedvezményekkel csökkenti. Óriási nehézség a fogyatékkal élő gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket 

gondozó családok számára a bentlakásos ellátást biztosító szakellátás hiánya. Ugyan ilyen 

nehézség a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás nehézségei, azok magas ára miatt. 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

A települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége csekély. A 

közintézmények közül a legfontosabb egészségügyi intézmények nem érhetőek el 

akadálymentesen, közlekedésük is akadályozott. 
 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Akadálymentesség hiányosságai Az helyi egészségügyi intézmények sürgős 

akadálymentesítése 

Információs akadálymentesség Önkormányzati honlap infoakadálymentes 

szerkesztése a látássérültek számára  

Otthot nyújtó ellátás hiánya Szükségletfelmérés 

Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás 

nehézségei 

Települési támogatási rendszer bővítése, 

pozitív diszkrimináció 

Egészségügyi intézmények elérésének 

nehézsége 

Egészségház megépítése 

 



 48 

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

társadalmi felelősségvállalása 

 

A helyi civil szervezetek a célcsoportokra fókuszáló tevékenysége főleg a karitatív programokra 

irányul. A helyi civilek csatlakoznak minden adományszervező kampányhoz. A nyugdíjas klubok 

óriási támogatást nyújtnak az idősek elmagányosodásának megelőzéséhez. Az Önkormányzat a 

telelpülési támogatáson túl a leginkább rászoruló célcsoportok számára szintén biztosít 

adományokat, ahogy a lakosság is. Az adományok szétosztásának koordinálását a Szociális 

Alapszolgáltatási Központ végzi.  

A helyi NCÖ rendelkezik együttműködési megállapodással, az Önkormányzattal és az 

esélyegyenlőség szempontjából releváns intézményekkel.  

A for-profit szervezetek karitatív tevékenysége kampányszerű, nem rendszeres. A velük való 

szorosabb együttműködés fontos feladat. 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

A helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 

szervezetek, stb.) bevonásának eszközei A HEP fórum megalakítása, és az abban való aktív 

részvétel, javaslataik, szerepvállalásaik beépítése. 

 

A HEP fórum tevékenységéről Kerepes Város honlapja és facebbook oldala, valamint a helyi 

Szervusz Kerepes információs havilapja számol be. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Szociokultúrális hátrány, 

iskolázatlanság, tartós 

munkanélküliség, közegészségügyi 

problémák, kriminalitás 

Közösségi programok, képzési 

programok, településrész 

rehabilizációja, KEF, Egészségház 

Gyermekek 

Férőhely kihasználtság, 

Gyermekfelügyeleti problémák, 

Speciális ellátások hiánya, 

Gyermeknevelési problémák, 

Akadálymentesség hiánya  

Szükségletvizsgálat, alternatív 

napközbeni ellátások, szűrővizsgálatok, 

terápiák, tanácsadások, szupervízió, 

akadálymentesítés, Egészségház 

Idősek 

HSG fejlesztése, Szakellátás 

hozzáférésének elégtelensége, 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

hiánya, akadálymentesség hiánya, Eü 

intézmények fejlesztésének hiánya 

Szükséglet vizsgálat, Humán erőforrás 

fejlesztése, kihűlés védelem, 

akadálymentesítés, Egészségház, 

Hospice 

Nők 

Egyedülálló anyák nehézségei, Nők 

leterheltsége, Gyermekfelügyelet 

elégtelensége, Munkaerő-piaci nyomás, 

Kapcsolati erőszak, Eü intézmények 

elérhetőségének nehézségei  

Pozitív diszkrimináció, Családbarát 

munkahelyek, Alternatív napközbeni 

ellátások, Szemléletformálás, 

Egészségház 

Fogyatékkal 

élők 

Akadálymentesség hiányosságai, 

Otthont nyújtó ellátás hiánya, 

Gyógyászati segédeszközökhöz való 

hozzájutás nehézségei, Eü intézmények 

elérésének nehézségei 

Akadálymentesítés, Szükségletfelmérés, 

pozitív diszkrimináció, Egészségház 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 
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Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

1. Szociokultúrális hátrányok 

csökkentése 

2. Iskolázottsági mutatók emelése 

3. Munkát mindenkinek 

4. Egészséget mindenkinek 

5. Tiszta környezet 

5. Társadalmi devianciák csökkentése 

6. Együtt a drogok ellen 

Babaliget Bölcsőde, Kerepesi 

Napköziotthonos Óvoda, Széchenyi 

Általános Iskola, Szociális Alapszolgáltatási 

Központ, Biztos Kezdet Gyerekház, 

Háziorvosok, Önkormányzat 

Felelős: Polgármester, Intézményvezetők, 

HEP referens 

Gyermekek 

1. Van helye minden gyermeknek 

2. Legyen egészséges minden gyermek 

3. Ne hagyjuk magukra a 

gyermekeinket 

Intézményvezetők, Védőnők, 

Önkormányzat, gyermek háziorvosok 

Felelős: Polgármester, Intézményvezetők, 

HEP referens 

Idősek 
1. Fókuszban az idős ember 

2. Gondoskodás minden nap 

Önkormányzat, Szociális Alapszolgáltatási 

Központ, Nyugdíjas szervezetek,  

Felelős: Polgármester, Intézményvezető, 

HEP referens 

Nők 

1. Családbarát munka 

2. Vedd észre az áldozatot 

3. A gyermek érték 

4. Egészséget minden nőnek 

Önkormányzat, Háziorvosok, Intézmények 

Felelős: Polgármester, Intézményvezetők, 

HEP referens 

Fogyatékkal 

élők 

1. Közösen a fogyatékkal élők 

kiszolgáltatottsága ellen. 

Intézményvezetők, Önkormányzat, 

gyermek és felnőtt háziorvosok 

Felelős: Polgármester, Intézményvezetők, 

HEP referens 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenrangú, felelősségteljes polgárai a 

városunknak.  

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élőknek jobb körülményeket biztosítsunk, hogy a 

munkaerő-piacon tartósan megállják a helyüket és ne termelődjön újra a tanult tehetetlenségük 

miatt a helyzetük. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekekről való gondoskodást, egészséges boldog jövőjük 

biztosítását. 

Folyamatosan odafigyelünk az időseinkre, elmagányosodásuk, gondozottságuk megvalósítására. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy a munkaerőpiaci kapcsolódásuk ne veszélyeztesse a 

családban betöltött szerepüket, valamint megvédjük Őket az erőszak minden formájától 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők kiszolgáltatottságának enyhítésére, speciális 

igényeinek kielégítésére. 
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2. Összegző táblázat - 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 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumok

kal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Szociokultúráli

s hátrányok 

csökkentése 

Elégtelen az 

elsődleges 

szocializációs 

közeg 

Sikeres 

munkaerő-

piaci integráció  

VEKOP-6.2.2-

15-2019-00000, 
Kerepes Város 

Önkormányzat 

képviselő-

testületének 

28/2015 (X.29.) 

önkormányzati 

rendelete a 

pénzbeli és 

természetbeni 

szociális 

ellátások helyi 

szabályozásáró

l  

Képzések, 

tréningek 

Polgármester, 

HEP referens 

2020. dec. 31. VEKOP-6.2.2-

15-2019-00000 

VEKOP-6.2.2-

15-2019-00000 

Pályázati 

időszak után 

saját, hazai, 

önkormányzati 

fenntartás 

2 Iskolázottsági 

mutatók 

emelése 

Alacsony 

iskolázottság 

Sikeres 

munkaerő-

piaci integráció 

VEKOP-6.2.2-

15-2019-00000 

Kerepes Város 

Önkormányzat 

képviselő-

testületének 

28/2015 (X.29.) 

önkormányzati 

rendelete a 

pénzbeli és 

természetbeni 

Képzések, 

tréningek, 

Tanoda 

programok 

szükségletvizs

gálata 

Polgármester, 

HEP referens,  

2020. dec. 31. VEKOP-6.2.2-

15-2019-00000 

Tanoda 

megvalósítás 

esetén annak 

mérföldkövei 

VEKOP-6.2.2-

15-2019-00000 

Tanoda 

program 

esetén még 

releváns 

Pályázati 

időszak után 

saját, hazai, 

önkormányzati 

fenntartás 
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szociális 

ellátások helyi 

szabályozásáró

l 

3 Munkát 

mindenkinek 

Tartós 

munkanélkülie

k magas száma 

Transzferjöved

elmektől való 

függőségi 

helyzet 

csökkenése 

VEKOP-6.2.2-

15-2019-00000 

Kerepes Város 

Önkormányzat 

képviselő-

testületének 

28/2015 (X.29.) 

önkormányzati 

rendelete a 

pénzbeli és 

természetbeni 

szociális 

ellátások helyi 

szabályozásáró

l 

Munkaerő-

piaci 

tanácsadás, 

mentorálás 

Kerepes Város 

Alapszolgáltat

ási Központ  

2023 dec. 31. Munkanélkülie

k számának 

csökkentése 

Önkormányzat

i forrás 

Intézményi 

fenntartás 

4 Egészséget 

mindenkinek 

Egészségügyi 

mutatók 

romlása 

Egészségügyi 

mutatók 

javulása 

Egészségház 

tervezete 

Szűrővizsgálat

ok, 

felvilágosító 

kampányok 

Önkormányzat

, Védőnők, 

Háziorvosok, 

HEP referens 

2023. dec. 31. Háziorvosok 

beszámolói 

Önkormányzat

i forrás 

Önkormányzat

i fenntartás 

5. Tiszta 

környezet 

Óriási 

hulladék 

felhalmozódás 

Közegészségü

gyi veszély 

elhárítás 

 Hulladékkezel

kés, elszállítás, 

felvilágosító 

programok 

Polgármester 2023. dec. 31. Illegális 

hulladék 

lerakatok 

mennyiségéne

k csökkenése 

Önkormányzat

i forrás 

Önkormányzat

i fenntartás 

6 Társadalmi 

devianciák 

csökkentése  

Droghasználat 

és az amiatt 

kialakuló 

kriminalitás  

Szerhasználók 

számának 

csökkentése 

Kerepes Város 

Önkormányzat 

képviselő-

testületének 

28/2015 (X.29.) 

önkormányzati 

rendelete a 

pénzbeli és 

természetbeni 

szociális 

Helyi 

Kábítószer 

Egyeztető 

Fórum 

létrehozása 

Polgármester, 

HEP referens 

2023. dec. 31. Szerhasználat 

visszaszorítása

, a 

szerhasználat 

következmény

einek 

csökkenése 

Önkormányzat

i forrás 

Önkormányzat

i fenntartás 
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ellátások helyi 

szabályozásáró

l 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Van helye 

minden  

gyermeknek 

Intézményi 

férőhely 

kihasználtság 

és ellátátó 

rendszeri 

hiányosságok 

Valós 

szükségletek 

alapján 

felépülő 

intézményrend

szer 

Kerepes Város 

Önkormányzat 

képvislő-

testületének 

27/2015 (X.29.) 

önkormányzati 

rendelete a 

gyermekvédel

em helyi 

rendszeréről 

Szükségletfelm

érés 

Polgármester 

Intézményveze

tők 

2022. dec. 31. Jogszabályokh

oz és a helyi 

igényekhez 

mért 

intézményrend

szer 

megvalósulása 

Önkormányzat

i és esetleges 

pályázati 

forrás 

Önkormányzat

i fenntartás 

2 Legyen 

egészséges 

minden 

gyermek 

Magas a 

krónikus 

megbetegedése

k száma. Sok a 

fejlődési 

elmaradások 

száma, 

speciális 

ellátások 

hiánya 

Egészségesebb 

gyermekek. 

Korai 

beavatkozást 

lehetővé tévő 

szűrőprogram

ok megléte 

Megvalósulan

dó 

egészségház 

tervezete, 

Kerepes Város 

Önkormányzat 

képvislő-

testületének 

27/2015 (X.29.) 

önkormányzati 

rendelete a 

gyermekvédel

em helyi 

rendszeréről 

Szükségletfelm

érés, 

prevenciós 

programok, 

szűrések, 

terápiák 

Gyermek 

háziorvosok, 

Önkormányzat 

HEP referens 

2023. dec. 31. Egészségház 

megvalósulása 

Önkormányzat

i forrás 

Önkormányzat

i és OEP 

fenntartás  

3 Ne hagyjuk 

magukra a 

gyermekeket 

Veszélyeztetett 

gyermekek 

jelentős száma,  

A gyermekeket 

érintő 

jelzőrendszer 

által nevesített 

problémák 

enyhülése 

Kerepes Város 

Önkormányzat 

képvislő-

testületének 

27/2015 (X.29.) 

önkormányzati 

rendelete a 

gyermekvédel

em helyi 

rendszeréről 

Rendszeres 

szakmaközi 

találkozások, 

közös stratégia 

kidolgozása, 

jelzőrendszer 

hatékonyságán

ak fokozása 

Polgármester,

Helyi 

jelzőrendszer 

tagok, HEP 

referens 

2023. dec. 31. Intézmények 

éves szakmai 

beszámolóiban 

megemlített 

statisztikai 

adatok  

Önkormányzat

i forrás 

Önkormányzat

i fenntartás  
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…           

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Családbarát 

munka 

A nőket a 

családi élet és a 

munka 

világában való 

helytállás 

terheli, 

különösen az 

egyedülálló 

anyákat. Óriási 

munkaerő-

piaci nyomás 

A nők 

tehermentesíté

se, 

kiegyensúlyoz

ottságuk 

megteremtése, 

mentálhigiénés 

állapotuk 

javítása 

Kerepes Város 

Önkormányzat 

képvislő-

testületének 

27/2015 (X.29.) 

önkormányzati 

rendelete a 

gyermekvédel

em helyi 

rendszeréről 

Rendszeres 

szakmaközi 

találkozások, 

közös stratégia 

kidolgozása, 

jelzőrendszer 

hatékonyságán

ak fokozása, 

családbarát 

munkahelyek 

támogatása, 

pszichológiai 

ellátás 

elérhetővé 

tétele 

Helyi 

jelzőrendszeri 

tagok 

2023. dec. 31. Intézmények 

éves szakmai 

beszámolóiban 

megemlített 

statisztikai 

adatok 

Önkormányzat

i forrás 

Önkormányzat

i fenntartás 

2 Vedd észre az 

áldozatot 

A bántalmazás 

és családi 

problémák 

statisztikai 

adatai 

Kapcsolati 

erőszak miatti 

esetszámok 

csökkenése, az 

erőszak 

mindennemű 

tilalma 

 Szemléletform

áló cikkek, 

tájékoztatások, 

felvilágosításo

k, publikációk 

megjelenítése a 

helyi 

médiumokban, 

krízisintervenc

ió. 

Helyi 

jelzőrendszeri 

tagok, 

Szervusz 

Kerepes 

szerkesztői 

HEP referens 

folyamatos Rendőrségi is 

intézményi 

beszámolókba

n szereplő 

statisztikai 

adatok 

Önkormányzat

i forrás 

Önkormányzat

i fenntartás 

3 Egészséget 

minden nőnek 

Szűrővizsgálat

ok 

elégtelensége, 

elmaradása 

A nők mind 

fizikai, mind 

lelki 

egészségvédel

mének 

fokozása 

Megvalósítand

ó 

Egészségházró

l való döntés 

Szűrővizsgálat

ok, prevenciós 

programok, 

vizsgálatok 

megszervezése 

Polgármester 

házi orvosok, 

védőnők HEP 

referens  

folyamatos Egészségügyi 

statisztikák 

Önkormányzat

i és OEP forrás 

Önkormányzat

i és OEP forrás 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Fókuszban az 

idős ember 

Ellátórendszeri 

hiányosságok, 

elmagányosod

Szükségletekh

ez igazodó 

ellátási 

Kerepes Város 

Önkormányzat 

képviselő-

Szükséglet 

felmérés, eü. 

intézmények 

Polgármester 2020. dec. 31. Statisztikai 

adatok 

Önkormányzat

i forrás 

Önkormányzat

i fenntartás 
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ás, 

akadálymentes

ség hiánya 

rendszer 

kialakulása, 

akadálymentes 

környezet 

testületének 

28/2015 (X.29.) 

önkormányzati 

rendelete a 

pénzbeli és 

természetbeni 

szociális 

ellátások helyi 

szabályozásáró

l 

akadálymentes

sége 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Közösen a 

fogyatékkal 

élők 

kiszolgáltatotts

ága ellen 

Ellátórendszeri 

hiányosságok, 

kevés 

információ, 

akadálymentes

ég hiánya 

Szükségletekh

ez igazodó 

ellátási 

rendszer 

kialakulása, 

akadálymentes 

környezet 

Kerepes Város 

Önkormányzat 

képviselő-

testületének 

28/2015 (X.29.) 

önkormányzati 

rendelete a 

pénzbeli és 

természetbeni 

szociális 

ellátások helyi 

szabályozásáró

l 

Szükséglet 

felmérés, eü. 

intézmények 

akadálymentes

sége 

Polgármester 2020. dec. 31. Statisztikai 

adatok 

Önkormányzat

i forrás 

Önkormányzat

i fenntartás 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 

tájékoztatása, 
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- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 

 
 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi 

partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának 

fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Horváth Vera 

felel, 

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat 

biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 

szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 

annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 

számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve 

kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a 

jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt 

feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 

kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet 

vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 



 

 60 
 

 

 

Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. Kerepes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

III. Ezt követően Kerepes Város képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú 

határozatával elfogadta. 

 

 
 

 

 

 

 

Dátum          Aláírás 

 



 


