
 1 

 

 
 
 

Helyi 
Esélyegyenlőségi 

Program Felülvizsgálata 

Kerepes Város Önkormányzata 

 
 
 
 

[CÍMER] 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
 

 

 

ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001  

Esélyegyenlőség-elvű 

fejlesztéspolitika kapacitásának 

biztosítása 

 

Türr István Képző és Kutató Intézet 

Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. 
Telefon:06-1-882-3454 

email: ugyfelszolgalat@tkki.hu 

web: www.tkki.hu 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0790-04 

Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0008 

mailto:ugyfelszolgalat@tkki.hu
http://www.tkki.hu/


 2 

 

Tartalomjegyzék 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 4 
A település bemutatása 4 
Célok 9 
Értékeink, küldetésünk 10 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 12 
1. Jogszabályi háttér bemutatása 12 

1. A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 12 
2. Stratégiai környezet bemutatása 21 
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 24 
A szolgáltatás jogszabályban meghatározott feladatai: 42 
Szociális munka az intézményben 43 
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 46 

Kerepes Gyermekjóléti Szolgálatánál az esetek nagy részét az alapellátott 
és védelembe vett gyermekek teszik ki. A 2013-as évhez viszonyítva az 
alapellátottak száma némileg csökkent, ezzel szemben a védelembe vettek 

száma nőtt. Ennek oka lehet a gyermekek szülő általi 
veszélyeztetettségének gyakorisága (szülők szenvedélybetegsége, 

drogfogyasztó életmódja). 52 
A jelzőrendszeri tagok aktivitása magas, 149 esetben kezdeményeztek 

kapcsolatfelvételt. Kimagasló számban érkezett jelzés az állampolgárok 
részéről is. 52 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 56 
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 58 
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 62 
8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit 

szereplők társadalmi felelősségvállalása 64 
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 69 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 71 
1. A HEP IT részletei 71 
2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve 

(HEP IT) 87 
3. Megvalósítás 102 

A megvalósítás folyamata 102 
Monitoring és visszacsatolás 103 
Érvényesülés, módosítás 105 

4. Elfogadás módja és dátuma 107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 



 4 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

Bevezető: 

 

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 rögzítette az 

esélyegyenlőség megvalósítása érdekében szükséges feladatokat. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata két évenként kötelező, ennek a munkának 

keretében készült a jelenlegi dokumentum. A felülvizsgálati dokumentum a 2013-ban elfogadott 

tartalomhoz képest kiegészítésre kerül, az esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód 

előmozdítását szolgáló adatokkal, az ebből következő helyzetelemzéssel, a beazonosított 

problémákra adott fejlesztési lehetőségekkel valamint az elfogadott intézkedések áttekintésével, 

esetleges módosításával. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzati fenntartásban lévő 

intézmények működését. Az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata és megvalósítása során 

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

intézményfenntartóira. 

 

 

A település bemutatása 

 

Kerepes népességvonzó képessége, valamint népességmegtartó ereje az elmúlt évtizedekben a hazai 

tendenciákkal ellentétben folyamatosan növekedett. Ez köszönhető egyrészt a főváros 

közelségének, másrészt a  

 

Fő Változás

2007 10027

2008 10111 101%

2009 10149 100%

2010 10178 100%

2011 10305 101%

2012 10310 100%

2013 10293 100%

2014 10343 100%

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
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nők férfiak összesen nők férfiak

nő 0 ######## ########

0-2 évesek

0-14 éves 737 821 1558 47% 53%

15-17 éves 164 173 337 49% 51%

18-59 éves 3316 3165 6481 51% 49%

60-64 éves 378 360 738 51% 49%

65 év feletti 880 639 1519 58% 42%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2. számú táblázat - Állandó népesség

fő %

 
2014-es adatok, a 60-64 éves korosztályban a nők száma némileg torzított, mert a használt 

adatbázisban nem ebben a bontásban szerepel. 

Az alábbiakban a különböző korosztályok összehasonlítása történik a környező települések hasonló 

2013-as adataival. 

 

Állandó lakónépességből a 0-2 évesek száma összehasonlítva a környékbeli településekkel 

 

 
 

Állandó lakónépességből a 3-5 évesek száma összehasonlítva a környékbeli településekkel 

 

  
 

 

 

Állandó lakónépességből a 6-14 évesek száma összehasonlítva a környékbeli településekkel 
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Állandó lakónépességből a 15-17évesek száma összehasonlítva a környékbeli településekkel 

 

  
 

Állandó lakónépességből a 18-59 évesek száma összehasonlítva a környékbeli településekkel 

 

  
 

Állandó lakónépességből a 60 -64 évesek száma összehasonlítva a környékbeli településekkel 
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Állandó lakónépességből a 65 x-évesek évesek száma összehasonlítva a környékbeli településekkel 

 

  
 

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 van szükség, ezért az önkormányzat 

folyamatosa keresi az ilyen célú pályázati forrásokat. 

 

3. számú táblázat - 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% 

 

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 szerencsés helyzetben van, hiszen ezen mutatói az országos tendenciáktól 

eltérően folyamatosan 100% alatt van. 
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4. számú táblázat - 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 

 

5. számú táblázat - 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 

 

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 város gazdasága ma már több pilléren nyugszik, jól szemlélteti ezt a településen működő mintegy 

730 vállalkozás, ezek közül 464 jogi személyiség nélküli gazdasági egység, ebből 277 egyéni 

vállalkozóként folytat gazdasági tevékenységet a Városban. Jogi személyiséggel rendelkező 

vállalkozás 264 működik a településen. 

A településen működő gazdasági egységek több mint fele a szolgáltatások területén tevékenykedik, 

nagy számban képviseltetik magukat az egészségügyi ellátással, a javítással, az áruszállítással, a 

fuvarozással, személyszállítással, a pénzügyi szolgáltatás nyújtásával, a humán szolgáltatásokkal 

(könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó), kreatív szolgáltatás-nyújtással (mérnök, reklám, 

marketing) foglalkozó vállalkozások. A legmarkánsabb csoportot a tercier szektoron belül talán az 

egészségügy, a járműkereskedelem, az élelmiszerkereskedelem, a számítógép-kereskedelem és az 

internetes csomagküldő szolgálat alkotja, mindezek mellett hangfelvétel-készítéssel, számítógépes 

programozással foglalkozó gazdasági egységek is meghatározó számban vannak jelen a településen. 

 

A település gazdasága jelenlegi állapotban gyenge 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.  

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 fő közlekedési 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 
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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, három kilométeres szakasza áthalad Kerepes területén, 

ahol pihenőhely is kialakításra került. 

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 is szükség van.  

A település jelenleg 1 óvodával (plusz két tagóvoda) és egy iskolával (egy tagiskolával kiegészítve) 

rendelkezik. Az óvodák kihasználtsága 120%-os, az iskola kihasználtsága is erős.  

A település tervei között szerepel egy új bölcsőde építése, új óvoda építése a régi, elavult kerepesiek 

helyett, illetve szükséges a szilasligeti óvoda bővítése is. 

A települési iskola vonzerejét növelni szükséges, az oktatási színvonal emelésével, az oktatási 

eszközállomány megfelelő szintre hozásával, az iskolaépület rekonstrukciójával és igény szerinti 

bővítésével tervezzük ezt megvalósítani.   

Településünkön megtalálhatók a kulturális, művészeti hagyományok. Az itt élő alkotók részt 

vesznek a település életében. A kiszolgáló környezet nem megfelelő, infrastrukturálisan bővítendő, 

felújítandó.  

Céljaink között szerepel a kulturális infrastruktúra felújítása, bővítése. A turisztikai vonzerő 

növelése, hagyományteremtő rendezvények szervezése. A szolgáltatások bővítésével nő a 

településen élő emberek komfortérzete, az új beköltözök kötődése a lakóhelyükhöz, valamint a 

foglalkoztatási mutatók is javulnak.  (Tájház megépítése, Művészetek Háza kialakítása a régi un. 

Tiszttartói házban. Kiadványsorozat készítése, információs táblák kihelyezése a helyi 

nevezetességekről, programokról a településre látogatók tájékoztatására.  

Forrás: TeIR, https://www.teir.hu/tersegi-szocialis-adatok/ (2016. március 28.) 
 

 

 
 

Célok 

 

A város vezetésében és a lakosság körében az az alapvető elvárás, hogy települési növekedés a 

gazdaságfejlesztésben valósuljon meg, munkahelyteremtő beruházások megvalósításával. A 

település jelentős lakóterületi tartalékokkal rendelkezik, így a népességszám növekedése is 

https://www.teir.hu/tersegi-szocialis-adatok/
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kívánatos a betelepülések támogatása mellett, a további növekedés a város természetes 

szaporodásából is adódjon a közösségalapú városfejlesztéssel. 

 
.    A stabil gazdasági környezet kialakítása a lakosság minél nagyobb arányú foglalkoztatása és magas 
jövedelmi szintje. 

 Legyen a város épített-és természeti környezete esztétikus és vonzó. 

 A város a helyi lakosok és a vonzáskörzetében élők számára egyaránt elérhető és magas színvonalú 
szolgáltatást nyújtson. 

 A város nyújtson minél sokszínűbb és színvonalas kulturális-és szabadidős szolgáltatást mind a 
lakosoknak, mind az idelátogatóknak egyaránt. 
 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése és folyamatos 

megvalósítása, 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 fenntartását, 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. 

 

Értékeink, küldetésünk 

 

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.  

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

 Egyenrangú kapcsolat kiépítése a lakossággal és munkatársakkal egyaránt.  
 

Értékeink: 

 Szaktudás, ügyfélbarát önkormányzat, hatékony, jogszerű ügyintézés 

 Jó munkahelyi körülmények  

 Esélyegyenlőség, szociális érzékenység, szolidaritás, tolerancia 

 Hagyományőrzés, közösségteremtés, kooperáció 

 Környezetvédelem, környezettudatosság  
 
Az esélyegyenlőség megteremtésének általános céljai: 
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 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 község minden tagjának érdeke a társadalmi szolidaritás 
erősítése. 

 
 



 12 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1. A program készítését előíró jogszabályi környezet 
rövid bemutatása 

A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

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

törvény (Gyvt.) jelentős változáson ment keresztül. 

A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosítja fenti 

jogszabályokat. A törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési 

segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és 

önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazása szerint a települési 

önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31- éig kellett megalkotnia az önkormányzati segély 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól 

szóló rendeletét. Kerepes Város a kormányrendeletnek eleget téve a Kerepes Város Önkormányzat 

képviselő testületének 7/2015. (II.26.) számú rendelete a Szociális igazgatásról és ellátásokról 

rendeletben eleget tett jogszabályi kötelezettségének. 

 

 A hatáskörök a szerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, 

hogy a képviselő-testület hatáskörét a jegyzőre átruházza. lakhatáshoz kapcsolódó támogatás  

 Polgármester átruházott hatáskörben jár el: szociális tűzifa támogatásának odaítélésekor és 

átmeneti támogatási kérelmek ügyekben. 

Települési támogatás 

2.§. 

 

(1) A települési támogatás formái: 

 a.) rendkívüli települési támogatás 

 b.) temetési segély 

 c.) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás 

 d.) ápolási támogatás 

 e.) gyógyszerkiadásokhoz nyújtott támogatás 

 

Rendkívüli települési támogatás 

3.§. 

 

(1) Rendkívüli települési támogatás formái: 

a.) egyszeri rendkívüli települési támogatás, 

b.) havi rendszerességgel adott rendkívüli települési támogatás, 

c.) visszatérítendő rendkívüli települési támogatás. 

(2) Támogatás nyújtásának módja: 

a.) készpénz, 

b.) természetbeni támogatás 

(3) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a rendelet meghatározott nyomtatványon kell 

benyújtani. 

(4) Egy családból egyszerre csak egy személy nyújthat be rendkívüli települési megállapítása iránti 

kérelmet. Újabb kérelem csak a folyamatban lévő kérelem jogerős elbírálását követően adható be 

bármely családtag részéről. Ettől csak rendkívüli esetben lehet eltérni (pl. betegség, haláleset). 
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(5) A megállapított rendkívüli települési támogatást külön rendelkezés alapján sürgős esetben 

házipénztáron kell kifizetni a jogosultnak. 

 

4.§. 

 

(1) Rendkívüli települési támogatásban az a vagyonnal nem rendelkező személy részesíthető: 

a.) akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100 %-át nem éri el.  

b.) egyedül élő esetén, az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. 

(2) Rendkívüli élethelyzetbe került személy esetén az (1) bekezdésben megjelölt jövedelemhatártól 

el lehet térni, illetve a rendkívüli települési támogatás vagyonnal rendelkező személynek is 

nyújtható. 

(3) Indokolt esetben a támogatásban részesített személyt kötelezni lehet a annak felhasználásáról 

történő elszámolásra. Ez esetben a határozatban a felhasználás célját és a felhasználásról történő 

elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni.  

(4) A (3) bekezdésben foglalt elszámolási kötelezettség elmaradása esetén a Szoctv.17.§. szerint 

kell eljárni. 

(5) Rendkívüli települési segély elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, életvitele arra 

enged következtetni, hogy a kérelmező a részére megállapított rendkívüli települési támogatást nem 

a kérelemben foglalt saját, vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre fogja 

fordítani részére az támogatást természetben kell megállapítani. A természetbeni ellátás jogosult 

számára történő biztosításáról az ellátás megszervezéséről elsősorban a Családsegítő Szolgálat, 

vagy valamely önkormányzati intézmény alkalmazottja gondoskodik. 

(6) Egy család részére egy naptári évben maximum négy alkalommal állapítható meg rendkívüli 

települési támogatás. Ettől eltérni csak rendkívüli esetben lehetséges. 

 

5.§. 

 

(1) Havi rendszerességgel adott rendkívüli települési támogatás maximum 6 hónapos időtartamra 

állapítható meg. 

(2) Havi rendszerességgel adott rendkívüli települési támogatás egy havi összege nem haladhatja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

 

6.§. 

 

(1) A visszatérítendő rendkívüli települési támogatás mértéke legfeljebb a nyugdíjminimum 

ötszöröse lehet. A folyósítás feltételeit a megállapító szerv határozatában rögzíti. 

(2) A visszafizetés időtartama a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10. 

hónapnál hosszabb nem lehet. Visszatérítendő rendkívüli települési támogatás csak annak a 

személynek állapítható meg, aki vonatkozásában a rendelkezésre álló iratokból megállapítható, 

hogy a támogatás visszafizetését biztosítani tudja. 

(3) A visszafizetés során amennyiben a jogosult 2 havi törlesztő részlet megfizetésével elmarad a 

fennálló teljes tartozás egy összegben válik esedékessé. 

(4) Nem állapítható meg újabb visszatérítendő rendkívüli települési támogatás a kérelmező, illetve 

bármely családtagja részére amennyiben a korábban megállapított visszatérítendő rendkívüli 

települési támogatás visszafizetése során fennálló elmaradása van. 

 

A települési támogatás formái: 

 a.) rendkívüli települési támogatás 

 b.) temetési segély 

 c.) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás 

 d.) ápolási támogatás 

 e.) gyógyszerkiadásokhoz nyújtott támogatás 
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Jogosultságok: 

rendkívüli települési támogatás: Rendkívüli települési támogatásban az a vagyonnal nem rendelkező 

személy részesíthető: 

a.) akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100 %-át nem éri el.  

b.) egyedül élő esetén, az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. 

(2) Rendkívüli élethelyzetbe került személy esetén a fent megjelölt jövedelemhatártól el 

lehet térni, illetve a rendkívüli települési támogatás vagyonnal rendelkező személynek is 

nyújtható. 

temetési segély: Temetési segély állapítható meg annak, akinek családjában az 1 főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, 

egyedülálló esetén 300 %-át. 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás: A lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásra az a személy jogosult, akinek a 

háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 

fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

ápolási támogatás: Ápolási támogatásra jogosult az a Kerepesen állandó bejelentett lakóhellyel, 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Kerepesen élő közeli hozzátartozó [Ptk. 

8:1. § (1) bekezdés 1. pont] aki vele egy háztartásban élő 18. életévét betöltött ápolásra szoruló 

tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: 

a) Az ápoló rendelkezik olyan háziorvosi igazolással, mely szerint a szükséges ápolási tevékenység 

ellátására egészségügyileg és mentálisan alkalmas. 

b) Az ápolt tartását, gondozását, ellátását szerződésben nem vállalták. 

c) Nincs a beteggel együtt élő ápolásra alkalmas hozzátartozó. 

d) Az ápolt nem folytat kereső tevékenységet, vállalkozási tevékenységet. 

e)  Az ápolást végző háztartásában élő hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. 

f) Kérelmező munkaviszonyát szüntette meg, vagy fizetés nélküli szabadságot kapott annak 

érdekében, hogy az ápolási feladatoknak eleget tudjon tenni és ezt a tényt a munkaviszony 

megszüntetésére, illetve a fizetés nélküli szabadság engedélyezésére vonatkozó munkáltatói 

igazolással igazolja. 

g.) A kérelmező eleget tesz az e rendeletben meghatározott ingatlan rendezettségére vonatkozó 

előírásoknak. 

gyógyszerkiadásokhoz nyújtott támogatás: Az a szociálisan rászorult személy jogosult 

gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatásra, akinek esetében: 

a.) családjában az 1 főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem éri el és 

b.) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 40 %-át meghaladja. 

A támogatás megállapítható annak a személynek is, akinek a háziorvos által igazolt hirtelen fellépő 

súlyos betegsége miatt megnövekedett gyógyszerkiadásai és gyógykezelése, vagy a kérelmező 

családjában bekövetkezett egyéb krízis helyzet indokolttá teszik és 

a.) családjában az 1 főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 350 %-át nem éri el és 

b.) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 15 %-át meghaladja. 

1. A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

tényének megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a 

jegyző feladata. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 3 körülményből (szülők 

alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen 



 15 

lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához pedig a 

fenti 3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzet megállapítása a gyermekek részére a köznevelés területén kedvezményeket, 

támogatásokat, jogosultságokat biztosít. 

2. Az étkeztetés esetében a Szt. 62.§(1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság 

szempontjait, melyek között szerepel a hajléktalanság is, mint rászorultsági szempont.  
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben 
átalakult.  
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek.  
A helyi önkormányzatok felelőssége növekedett a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a 
szociális segélyek biztosításában.  
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a 
következőek:  

 aktív korúak ellátása,  

 időskorúak járadéka,  

 ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),  

 közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),  

 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  
 
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási 
hivatalok állapították meg.  

Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által 

nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lett, amelynek jogosultsági feltételeit, 

típusait az önkormányzatok határozták meg. 

A települési támogatás formái: 

 rendkívüli települési támogatás 

 temetési segély 

 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás 

 ápolási támogatás 

 gyógyszerkiadásokhoz nyújtott támogatás 
 
 
 AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:  

I. Aktív korúak ellátása  
(jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: 
Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)  
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan 
személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt 
meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.  
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási 
hivatal hatáskörébe került. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a 
járási hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt 
továbbítják a járási hivatalok részére.  
Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei esetenként 
változni fognak.  

a. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nincs változás azon kívül, hogy a 
támogatást a járási hivatal állapítja meg.  

A támogatás havi összege – 2014-hez hasonlóan – 22 800 Ft.  
 

II. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt. A korábban erre a 
támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.  

Az új rendszer bevezetésének lépései a következők:  
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 A régi rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 2015. 
január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálta.  

 A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapította, hogy az ügyfél 2015. március 
1-től milyen ellátásra lesz jogosult.  

 Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lettek jogosultak 
azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak 
minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.  

 Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési 
kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi 
központtal), akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven 
belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján 
jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.  

 Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott 
feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalja, 
akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.  

 

 
 
Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a 
rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül a családi 
jövedelemhatár összege változik:  

 Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi 
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A 
nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)  

 A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó 
arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának 
szorzatával. (2015. február 28-ig az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új 
szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft, 
mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym. 92%-a: 26 220 Ft.)  

 Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor 
volt megállapítható és folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő 
személyeket – ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési 
önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről 
a települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik.  
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 A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés 
szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. 
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális 
élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek 
együttműködni. 

.  
III. Lakásfenntartási támogatás  

(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)  
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az 
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.  
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani.  
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási 
támogatást, a következőképpen alakul:  

 Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi 
szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult volt a lakásfenntartási támogatásra.  

 Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a 
lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehetett biztosítani.  

 
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez.  

IV. Adósságkezelési szolgáltatás  
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) bekezdés)  
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az 
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.  
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az 
adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani.  
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára.  
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V. Méltányossági közgyógyellátás  
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés)  
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális törvényből, ettől az 
időponttól kezdődően biztosítása nem kötelező.  
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani.  
A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves időtartamban 
fenn állt az alábbi esetekben:  

 Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy  

 Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban volt.  
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások 
viseléséhez.  

VI. Méltányossági ápolási díj  
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára 2015 márciusa előtt sem volt kötelező.  
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből.  
A 2015. március 1-ét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől függően 
biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában.  
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött 
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.  

VII. Önkormányzati segély  
(jogszabályi háttér: Szt. 45.§)  
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett.  
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott 
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban állt, hogy a települési 
támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely 
feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 
mérlegelési jogkörébe tartozik.  
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető 
élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen 
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.  
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:  
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen  
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,  
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,  
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.  
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.  
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A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 
28-áig kellett megalkotnia. Kerepes Város Önkormányzata a törvényi előírásoknak megfelelően a 
4/2015.(II.26) önkormányzati rendeletében az alábbi támogatások kerültek megállapításra: 

 a.) rendkívüli települési támogatás 

 b.) temetési segély 

 c.) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás 

 d.) ápolási támogatás 

 e.) gyógyszerkiadásokhoz nyújtott támogatás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) szociális szolgáltatásokat érintő módosítások 

 Az intézményi térítési díj szabályainak változása 

 A támogatott lakhatás szabályainak módosítása 

 Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben 

 Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása 

 A területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás 

szabályainak módosítása 

 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása 

 Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése 

 Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása 

 Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben 

 Jogorvoslati rend pontosítása 

 A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása 

 A 150 fős korlátra vonatkozó szabályok 

 Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása 

 Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása 

Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai  

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 

módosításai 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 

Korm. rendelet módosításai 

 A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításai 

 Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) 

Korm. 

 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó 

rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. 

rendelet módosításai 

3. Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai  

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) 

SZCSM rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 

módosításai 

 A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 

vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM 

rendelet módosítása 
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 2015. március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer. A változtatások célja, hogy a 
rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető 
támogatási formákhoz. 
A járásoktól kérhető támogatások közé tartozik: 
- a közgyógyellátás, 
- az ápolási díj, 
- az időskorúak járadéka, 
- a munkaképeseknek nyújtandó foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), 
- a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
(korábbi nevén rendszeres szociális segély), 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

 A kérelmeket be lehet nyújtani: 
- a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére, 
- járási hivataloknál ügyfélfogadási időben, 
- a kormányablakokban, 
- a járási hivatalok kirendeltségein, 
- a járási hivatalok települési ügysegédeinél. 

 

 Kerepes Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.26.) rendelete a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a 

16/2015.(IV.29.), 20/2015.(VII.2.), 23/2015.(VIII.27.), 28/2015.(X.29.), 4/2016.(III.9.) és 

8/2016.(IV.8.) önkormányzati rendelettel 

 
A rendelet meghatározza a szociális rászorultságtól függő ellátásokat.  
 

Az ellátások formái 

 

Az Önkormányzat (a továbbiakban: Képviselő-testület)  

(1)  szociális rászorultság esetén a jogosult számára - az Szt. 45. § (7) bekezdésében foglaltakra is 
figyelemmel - települési támogatást    

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, vagy 
b) a rendszeres gyógyszerköltségek viseléséhez, vagy 
c) a gyermek és fiatal felnőttek középiskolai vagy felsőfokú szakképzésben történő tanulmányainak 

folytatásához, vagy 
d) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását végző személy részére folyósíthat; 
e) 1 
f) 2hat év alatti gyermekek alapozó terápiája költségeinek viseléséhez nyújthat. 
(2) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt  
a) az élelmezési kiadások viseléséhez, vagy 
b) az iskoláztatási kiadások viseléséhez, vagy  
c) a temetési költségek viseléséhez, vagy 
d) elemi kár bekövetkezése esetén, vagy 
e) tartós kórházi kezelés esetén, vagy 

                                                 
1 Módosította a 8/2016.(IV.8.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatálytalan 2016. április 9-től.   
2 Módosította a 8/2016.(IV.8.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2016. április 9-től. 
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f) gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez, vagy  
g) 3legalább 1000,- Ft/hó-t elérő eseti gyógyszerköltségek viseléséhez, vagy  
h) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, fogadásának előkészítéséhez, vagy 
i) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, vagy 
j) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz nyújt támogatást. 

 

 Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16/2006. (IV.28.) rendelet módosítása 

 

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.  

 

 

 

                                                 
3 Módosította a 28/2015.(X.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2015.  október 30-tól. 
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A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása 

 
 

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. 

A koncepció szem előtt tartja a település lakosságának dinamikus növekedését. Ehhez igazítottuk a 

területfejlesztési és intézményfejlesztési terveket. Építési Szabályzat, TSZT, HÉSZ, ITS 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Nincs releváns változás 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú mellékletének (a 8-as pontba feltöltött indikátor tábla) a 

2013-2014 évi adatokkal való feltöltése. Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési 

Információs Rendszerben a településről tárolt adatok csak 2013-ig szerepelnek. 

A felülvizsgálathoz szükséges adatokat kaptunk még a Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségétől, Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Pedagógiai Szakszolgálattól, Szivárvány Óvodától, Meseliget Óvodától, Csicsergő Óvodától, 

valamint a Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központtól is.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A cigány (romani, beás) nemzetiségű népesség aránya (%) 

A 2011-es népszámlálás során magukat cigány nemzetiségűnek vallók a lakosság százalékában. 

 

  
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 
változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 
A Kerepesi lakosság egyre nagyobb részének van felsőfokú végzettsége, ezt az arányt a betelepülő lakosok 
számának növekedése is javította.  

 
Budapest közelében az agglomerációba tömörülő lakosság jelentős része ingázik. A főváros felszívja a 
munkaerő jelentős részét. Ugyanez mondható el a METRO, Gulliver, Auchan, áruházláncok esetében is. A 
főváros közelsége és a jó megközelíthetőség miatt, egyre több vállalkozó és szolgáltató települ a városba, 
javítva ezzel a helyi foglalkoztatottság arányát. A mezőgazdaságban kevesen dolgoznak, azt inkább 
jövedelemkiegészítő tevékenységnek tekintik.  

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

év  

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 3534 3660 7194 94 2,7% 97 2,7% 191 2,7% 

2009 3550 3013 6563 137 3,9% 154 5,1% 291 4,4% 

2010 3573 3694 7267 158 4,4% 194 5,3% 352 4,8% 

2011 3617 3692 7309 180 5,0% 205 5,6% 385 5,3% 

2012 3580 3705 7285 154 4,3% 174 4,7% 328 4,5% 

2013 3572 3675 7247 117 3,3% 140 3,8% 257 3,5% 

2014 3568 3698 7266 110 3,1% 127 3,4% 237 3,3% 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen
fő 191 291 352 385 328 257 237 #ÉRTÉK!

fő 10 14 9 6 7 9 9 ?

% 5,2% 4,8% 2,6% 1,6% 2,1% 3,5% 3,8% #ÉRTÉK!

fő 19 28 42 45 44 36 25 ?

% 9,9% 9,6% 11,9% 11,7% 13,4% 14,0% 10,5% #ÉRTÉK!

fő 25 21 31 30 27 25 19 ?

% 13,1% 7,2% 8,8% 7,8% 8,2% 9,7% 8,0% #ÉRTÉK!

fő 22 33 42 46 27 17 12 ?

% 11,5% 11,3% 11,9% 11,9% 8,2% 6,6% 5,1% #ÉRTÉK!

fő 24 36 41 53 45 40 32 ?

% 12,6% 12,4% 11,6% 13,8% 13,7% 15,6% 13,5% #ÉRTÉK!

fő 34 49 63 65 52 21 18 ?

% 17,8% 16,8% 17,9% 16,9% 15,9% 8,2% 7,6% #ÉRTÉK!

fő 20 37 34 43 37 34 30 ?

% 10,5% 12,7% 9,7% 11,2% 11,3% 13,2% 12,7% #ÉRTÉK!

fő 28 36 47 59 43 29 37 ?

% 14,7% 12,4% 13,4% 15,3% 13,1% 11,3% 15,6% #ÉRTÉK!

fő 9 35 42 37 42 41 39 ?

% 4,7% 12,0% 11,9% 9,6% 12,8% 16,0% 16,5% #ÉRTÉK!

fő 0 2 1 1 4 5 16 ?

% 0,0% 0,7% 0,3% 0,3% 1,2% 1,9% 6,8% #ÉRTÉK!

56-60 év

61 év felett

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

31-35 év

36-40 év

41-45 év

46-50 év

51-55 év

20 éves és fiatalabb

21-25 év 

26-30 év
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nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen

2008 94 97 191 45 44 89 47,9% 45,4% 46,6%

2009 137 154 291 67 68 135 48,9% 44,2% 46,4%

2010 158 194 352 94 105 199 59,5% 54,1% 56,5%

2011 180 205 385 92 107 199 51,1% 52,2% 51,7%

2012 154 174 328 104 109 213 67,5% 62,6% 64,9%

2013 117 140 257 73 79 152 62,4% 56,4% 59,1%

2014 110 127 237 75 85 160 68,2% 66,9% 67,5%

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya

nyilvántartott/regisztrált 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

fő fő %év 
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nő férfi összesen

fő fő fő fő % fő % fő %

2008 723 800 1523 3 0,4% 5 0,6% 8 0,5%

2009 739 781 1520 9 1,2% 10 1,3% 19 1,3%

2010 760 789 1549 10 1,3% 11 1,4% 21 1,4%

2011 783 793 1576 12 1,5% 8 1,0% 20 1,3%

2012 780 799 1579 9 1,2% 17 2,1% 26 1,6%

2013 767 811 1578 12 1,6% 14 1,7% 26 1,6%

2014 760 811 1571 9 1,2% 11 1,4% 20 1,3%

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

nő Férfi összesen

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma

év 
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A foglalkoztatáspolitikában jelenleg is elsőszámú cél a foglalkoztatottak körének bővítése. Az eszközökről 
folyamatos vita van, de jelenleg dominálnak a pénzügyi jellegű ösztönzők, és kisebb figyelmet kapnak azok 
az eszközök, amelyek az érintettek öntevékenységének segítésére, azaz az információhoz való hozzáférésre, 
a célirányos képzettség megszerzésére koncentrálnak.  
A városban az elmúlt két évben a regisztrált munkanélküliek száma csökkent, és arányuk végig az országos 
átlag alatt volt. A munkanélküliségi ráta 2012-ben kis mértékben emelkedett, mely elsősorban a 
világgazdasági válság hatásának köszönheti. Értéke 2011 novemberében 7 %, szemben a Pest megyei 6 %-
os, illetve a régió átlagát mutató 13%-os szinttel.  

A regisztrált munkanélküliek közel 70%-a 180 napnál régebben munkanélküli. 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

összesen nő férfi összesen nő férfi

fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő %

2001 6714 3486 3228 6136 3075 3061 578 8,6% 411 11,8% 167 5,2%

2011 8218 4217 4001 8077 4102 3975 141 1,7% 115 2,7% 26 0,6%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év 

15 éves és idősebb lakosság 

száma összesen

15-X éves legalább általános 

iskolát végzettek száma

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek 

száma 

Összesen nő férfi

 
 

Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők aránya 1,7 % Kerepesen. Az alacsony 

végzettséggel rendelkező lakosság foglalkoztatási lehetőségei minimálisak. Az általános iskolai 

végzettséggel nem rendelkezők közül magas a nők száma, ez sok esetben gyermekneveléssel, 

háztartásvezetéssel foglalkoznak az iskola befejezése helyett.  
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c) közfoglalkoztatás 

 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) szabályaiban fontos változások 

következtek be 2015. július 13-tól, illetve 2015. augusztus 1-jétől. 

2015. július 13-tól kibővült a közfoglalkoztatási jogviszonynak minősülő jogviszonyok köre a 

közfoglalkoztatás keretében szervezett munkaerő-piaci szolgáltatásban való részvétellel, amelynek 

időtartamára a közfoglalkoztatottnak közfoglalkoztatási bér jár. Ennek időtartama naptári évenként 

legfeljebb 3 nap lehet, amelyhez szükséges a hatósági szerződést megkötő hatóság jóváhagyása is. 

Egy lényeges szöveg pontosításra is sor került az Flt. rendelkezéseivel összhangban (az 

álláskeresőként való nyilvántartás szünetel, ha az álláskereső közfoglalkoztatásban vesz részt): 

közfoglalkoztatott lehet az az álláskereső is, akinek álláskeresőként való nyilvántartása a 

közfoglalkoztatási jogviszonya miatt szünetel, vagy rehabilitációs ellátásban részesül. 

Módosultak a határozott idejű munkaviszony létesítése esetén a közfoglalkoztatottat megillető 

fizetés nélküli szabadság feltételei is: az új rendelkezés a közfoglalkoztató által fizetés nélküli 

szabadság engedélyezésének maximális időtartamát 90 napról 120 napra növeli, valamint az 

igénybevételhez szükséges munkaszerződés helyett írásbeli nyilatkozatot kell bemutatni, amelynek 

határidejét a jelenlegi 5 napról 2 napra csökkenti (a fizetés nélküli szabadság megkezdése előtt). A 

rendelkezés nem alkalmazható a közfoglalkoztatási jogviszony keretében a munkavégzéshez 

kapcsolódóan biztosított képzés vagy munkaerő-piaci szolgáltatás ideje alatt. 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénnyel összhangban a Kftv. ezentúl rendezi a 

szabadság kiadásának módját, feltételeit, további részletszabályait. A szabadság kiadása a 

közfoglalkoztató kötelezettsége, előtte azonban meg kell hallgatnia a közfoglalkoztatottat. A 

közfoglalkoztatónak legalább 15 nappal előre közölnie kell a szabadság kiadásának időpontját és a 

szabadság mértékét a közfoglalkoztatottal, ellenkező esetben a szabadság csak a közfoglalkoztatott 

hozzájárulásával adható ki. A közfoglalkoztatott szabadság kiadásával kapcsolatos kérései 

főszabály szerint a közfoglalkoztatót nem kötik. Ez alól kivételt jelent, hogy a közfoglalkoztatott is 

jogosult évente 7 munkanap szabadság kivételére az általa meghatározott időpontban. A 

közfoglalkoztatottnak erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal a szabadság kezdete előtt be kell 

jelentenie. A szabadság kiadása az esedékességének évében kötelező. A szabadság tárgyévet követő 

időszakban történő kiadására a közfoglalkoztatott oldalán felmerült ok miatt ki nem adható 

szabadság esetében lesz lehetőség. 
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A szabadság kiadásának módja: a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra, azaz a 

közfoglalkoztatottra irányadó beosztást kell alapul venni. Amennyiben nincs munkaidő-beosztás, a 

szabadságot az általános munkarend és a napi munkaidő figyelembe vételével kell megállapítani. A 

szabadságot munkanapokban kell nyilvántartani. 

Módosultak a közfoglalkoztatásból való kizárás szabályai is: új kizárási oknak minősül, ha a 

közfoglalkoztatott az egyszerűsített foglalkoztatás keretében felajánlott munkát nem fogadja el, 

valamint ha a közfoglalkoztatáson kívüli egyéb foglalkoztatási jogviszonya munkavállalói 

felmondással vagy munkáltatói azonnali hatályú felmondással szűnt meg. 

Egyszerűsített foglalkoztatási igény bejelentése tekintetében újdonság, hogy az egyszerűsített 

módon létesíthető munkaviszonyban foglalkoztatni kívánó munkáltató a munkaerő-igényét május 1-

je és október 31-e között annak a településnek a polgármesterénél is bejelentheti, ahol a tervezett 

foglalkoztatás helye található. 

2015. augusztus 1-jétől új célcsoporttal bővül a közfoglalkoztatottak köre, a jövőben 

közfoglalkoztatott lehet: 

 a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig az, aki 
menekültként, oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, 
vagy 

 olyan harmadik országbeli állampolgár, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), 
d), f) pontok alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el. 

A fentieknek megfelelően a közfoglalkoztató köteles a közfoglalkoztatási jogviszonyt azonnali 

hatályú felmondással – a kizárás esetkörén kívül akkor is – megszüntetni, ha a 

közfoglalkoztatottnak a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés 

iránt benyújtott kérelmét jogerősen elutasították, kivéve, ha az idegenrendészeti hatóság a 

harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 

62. § (1) bekezdés a), c), d), f) pontok alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el. 

 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * 

Ország összesen 2013 év  2014 év  2015 év  
2016 01-

02.hó  

Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás támogatása 
33 930  88 640  74 903  91 389  

Országos közfoglalkoztatási 

program támogatása 
25 829  30 925  41 429  47 505  

Járási startmunka mintaprogram 

támogatása összesen: 
66 909  59 286  91 795  83 693  

-- Mezőgazdaság  18 488  31 041  37 183  35 743  

-- Belvízelvezetés 15 122  4 914  10 108  7 673  

-- Mezőgazdasági földutak 

karbantartása  
8 967  2 951  6 823  5 688  

-- Bio- és megújuló 

energiafelhasználás 
577  58  3 026  3 649  

-- Belterületi közutak 

karbantartása  
8 751  3 780  11 606  9 502  

-- Illegális hulladéklerakók 3 621  1 380  3 540  2 691  
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felszámolása 

-- Téli és egyéb értékteremtő 

közfoglalkoztatás 
10 138  12 516  2 454  -  

-- Helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatás 
1 102  2 613  17 055  18 749  

Mindösszesen: 126 668  178 852  208 127  222 587  

Közfoglalkoztatási mutató 1,82% 2,58% 3,03% 3,24% 

Ellátásban nem részesülő 

álláskeresők száma zárónapon 
284 797  233 679  194 933  175 819  

Álláskeresési ellátásban részesülő 

álláskeresők száma zárónapon 
58 453  56 376  57 066  65 336  

Foglalkoztatás helyettesítő 

támogatásban részesülő 

álláskeresők száma zárónapon  

184 374  132 390  126 181  121 761  

Regisztrált álláskeresők száma 

zárónapon 
527 623  422 445  378 181  362 916  

Nyilvántartott álláskeresők relatív 

mutatója 
6,68% 6,12% 5,51% 5,29% 

Közfoglalkoztatási ráta 20,72% 28,29% 36,20% 39,52% 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%+ 
 

 

 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * 

Kerepes 
Pest megye Gödöllői járás 

2013 év  2014 év  2015 év  
2016 01-

02.hó  

Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás támogatása 
5  10  11  8  

Országos közfoglalkoztatási 

program támogatása 
3  8  7  11  

Járási startmunka mintaprogram 

támogatása összesen: 
1  1  0  -  

-- Mezőgazdaság 1  0  -  -  

-- Belvízelvezetés -  0  0  -  

-- Mezőgazdasági földutak 

karbantartása 
-  -  -  -  

-- Bio- és megújuló 

energiafelhasználás 
-  -  -  -  

-- Belterületi közutak 

karbantartása 
-  -  -  -  

-- Illegális hulladéklerakók 

felszámolása 
-  -  -  -  
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-- Téli és egyéb értékteremtő 

közfoglalkoztatás 
-  -  -  -  

-- Helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatás 
-  0  0  -  

Mindösszesen: 9  18  18  19  

Közfoglalkoztatási mutató 0,12% 0,25% 0,25% 0,26% 

Ellátásban nem részesülő 

álláskeresők száma zárónapon 
185  141  109  104  

Álláskeresési ellátásban részesülő 

álláskeresők száma zárónapon 
42  51  47  51  

Foglalkoztatás helyettesítő 

támogatásban részesülő 

álláskeresők száma zárónapon  

86  79  66  60  

Regisztrált álláskeresők száma 

zárónapon 
313  271  222  215  

Nyilvántartott álláskeresők relatív 

mutatója 
4,29% 3,74% 3,06% 2,95% 

Közfoglalkoztatási ráta 2,55% 5,43% 7,46% 8,14% 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%+ 
 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma: 

 

A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma, az adott hónapban 

közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. Az átlagolást a 

tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától 

függetlenül – egy-egy főnek kell tekinteni. 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 

Olyan közfoglalkoztatási forma, amelynek keretében értékteremtő, szakképzettséget is igénylő 

munkák végzésére vonhatók be elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 

személyek, illetve a kirendeltségek által közvetített álláskeresők, továbbá a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő 

személyek. A foglalkoztatás legfeljebb 12 hónapos időtartamban, legalább napi 6 órás munkaidőben 

történik közfoglalkoztatási jogviszony keretében. [ A közfoglalkoztatáshoz nyújtható 

támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31) Korm. rendelet 4. §]  
 

 

A közfoglalkoztatásban résztvevők (számuk 20 fő körül volt az elmúlt években) foglalkoztatása a Kerepesi 
Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. feladata. A Kft. vezető közvetlen irányítása alatt működnek, az 
általa meghatározott feladatok elvégzésében. Jelenleg két csoportba oszthatóak, az egyik csoport a Váci 
VGT és az önkormányzat által kötetett szerződés alapján évi átlag 10 fő közfoglalkoztatott dolgozik a 
településen. A másik csoport a Gödöllői Munkaügyi Központ által engedélyezett 6 – 10 fő körüli létszám 
alapján vesz részt a település üzemeltetési feladatainak ellátásban, mint a közterületek tisztántartása, 
csapadék vízelvezető árkok tisztítása, parkosítás, zöldfelültek kezelése stb. 
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A fenti táblázatból kitűnik, hogy az országos adatok alapján a nők kisebb arányban vesznek részt a 

közfoglalkoztatásban, noha ha a regisztrált munkanélküliek számát elemezve arányuk nagyon 

hasonló.  

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 

helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 
A helyi buszközlekedés járatszámát tavaly ősszel növelte meg a képviselő testület, hogy 
megkönnyítse a reggeli munkába járást és a szülőket is támogassa abban, hogy odaérjenek 
gyermekeikért az óvodába. 
 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük  

Nincs releváns változás 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 

programok) 

 

Budapest, de leginkább Gödöllő vonzáskörzetében lévő településünk viszonylag kedvező 

helyzetben van képzés, továbbképzések elérhetőségének szempontjából. Gödöllőn a Szent István 

Egyetem, mint felsőfokú intézmény képzései, programjai, de Budapesten, Vácott számos képzési, 

továbbképzési lehetőség adott a fiatalok foglalkoztatását tekintve. 
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A Gödöllői Munkaügyi Központ számos eszközzel igyekszik a foglalkoztatásokat, elhelyezkedéseket 
támogatni (pl: képzések, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás, közhasznú foglalkoztatás 
támogatása stb.). Ugyanakkor a foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok (megváltozott munkaképességűek, romák stb.) egyre tartósabban szorulnak ki a 
munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a 
szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét. Az esélyegyenlőséget megerősíti pozitív intézkedések azért 
is szükségesek számukra, mert e csoportok a munkaerőpiacon összetett szemléletbeli hátrányokkal 
küzdenek, az aktív támogatásokban pedig munkanélkülieken belüli arányuknál sokkal kisebb arányban 
vesznek részt.  

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 

Közfoglalkoztatás keretében. 

 

 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nem érkezett erről jelzés a hivatal felé.  

 

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

kapcsolódó támogatások 
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 7194 ? #ÉRTÉK! 

2009 6563 ? #ÉRTÉK! 

2010 7267 , #ÉRTÉK! 

2011 7309 ? #ÉRTÉK! 

2012 7285 ? #ÉRTÉK! 

2013 7247 ? #ÉRTÉK! 

2014 7266 ? #ÉRTÉK! 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 
nyilvántartott álláskeresők száma 

álláskeresési 

járadékra 

jogosultak  

fő fő % 

2008 191 ? #ÉRTÉK! 

2009 291 ? #ÉRTÉK! 

2010 352 ? #ÉRTÉK! 

2011 385 ? #ÉRTÉK! 

2012 328 ? #ÉRTÉK! 

2013 257 ? #ÉRTÉK! 

2014 237 ? #ÉRTÉK! 

 

fő
15-64 évesek 

%-ában
fő

munkanélküliek 

%-ában

2008 ? ? ? ?

2009 ? ? ? ?

2010 ? ? ? ?

2011 ? ? ? ?

2012 ? ? ? ?

2013 ? ? ? ?

2014 ? ? ? ?

2015 ? ? ? ?

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

Azoknak a száma, akiktől helyi 

önkormányzati rendelet 

alapján megvonták a 

támogatást

év

rendszeres szociális 

segélyben részesülők  

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás (álláskeresési 

támogatás)

Azoknak a száma, akik 30 nap 

munkaviszonyt nem tudtak 

igazolni és az FHT jogosultságtól 

elesett 

 
 

3.4 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. 
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a) bérlakás-állomány 

 

Kerepesen nincsenek bérlakások. 

 

b) szociális lakhatás 

 

Nincs lehetőség szociális alapú lakhatásra 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Nincs ilyen a településen 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

Kerepes Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.26.) rendelete szabályozza. 

 

f) eladósodottság 

 
Az elmúlt években a valamely közüzemi szolgáltató felé hátralékkal rendelkező állampolgárok 
száma jelentősen nőtt. Pontos adattal nem rendelkezünk, ugyanis a szolgáltatók, a korábbi évekkel 
ellentétben már nem adnak tájékoztatást az adósságállományról.  
A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok 
felhalmozódása. 
 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása 

nem releváns 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 
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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 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 település legdélebbi pontján, a közigazgatási határ mentén elhelyezkedő a Patak utca – Művész 

utca - Holland utca Béke utca - Szabadság útja és közigazgatási határ által határolt összefüggő 

területegységet képező lakóterület, amelyet a szabályzat kertvárosi lakóövezetbe sorolt. 

 
A 3-as számú főútról nyugati oldalán lévő településrészen két településrészt érintett: 

 

4. A tervezett városközpont szomszédságában a HÉV keleti oldalán a Mogyoródi út mellett a 

Mogyoródi út a 2266/1 hrsz.-ú telek és a HÉV nyomvonal által határolt lakóterületegység. 

5. A szlömösödési folyamat jellemzői megjelentek, de a területegységet csak részben érinti a 

Martinovics utca, Esze Tamás utca és Lázár utcák a 1819 hrsz.-ú út és a Hegy út közötti szakaszon. 

 
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői 

(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

Nincs változás 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Nincs változás 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

A szociális ellátások területén számolni kell a demográfiai viszonyok megváltozásával, az időskorú 

népesség teljes népességen belüli arányának fokozatos növekedésével. A természetes folyamatok 

mellett a perifériára szorult rétegek - illetve az öngondoskodás lehetőségének hiányában a 

társadalmi gondoskodásra szorulók - jelentenek tartós feladatot a szociális szféra számára. Az 

ellátórendszer működése megfelelő, lényeges koncepcionális szintű változtatás, vagy stratégiai 

fejlesztés megvalósítása nem látszik szükségesnek, a demográfiai változások következtében 

szükséges kapacitásbővítésen kívül. 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Jelenleg Kerepesen négy háziorvos (két rendelő) két gyermekorvos, két fogorvos és négy védőnő 

látja el az egészségügyi feladatokat. Az egészségügyi intézmények épületei korszerűsítésre 

szorulnak. Különös tekintettel a Tölgyfa utca alatt lévő háziorvosi és a Wéber Ede utcai 

gyermekorvosi rendelőkre. Az orvosi rendelők akadálymentesítése megoldatlan, az ANTSZ 

előírásoknak egyik rendelő sem felel meg maradéktalanul.  A védőnői szolgálat helyiségei az orvosi 

rendelővel közös.  

Szakellátást Gödöllőn és a kistarcsai Flór Ferenc Kórházban vehetik igénybe a településen élők. 
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Az éjszakai illetve munkaszüneti napokon a központi ügyelet jól szervezetten Kistarcsa központtal 

működik.  

 

A beszámolók alapján az orvosi rendelők technikai felszereltsége megfelelő a minimumfeltételeket 

meghaladó.  

 

 

 
 

 

 
 

Fejlesztési célok: 
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 Megfelelő minőségű egészségügyi ellátás biztosítása településen.  

 

 Megelőzés fontosságának tudatosítása a lakosságban.  

 

Feladatok 

 

 Az eszközállomány fejlesztése, korszerűsítése és bővítése úgy az orvosi rendelőkben, mint a 
védőnői szolgálatnál. 

 

 A fogorvosi szolgáltatás területén a prevenció jegyében a 18 év alatti lakosság szűrésének 
eredményesebbé tétele. 

 

 A védőnői szolgálat intézményesítése. A körzeti védőnők, ifjúságvédelmi felelősök munkájának 
összehangolása, fokozott egészségügyi, mentálisan és szociálisan hátrányos helyzetű, 
veszélyeztetett családok felismerése, megelőzés, segítségnyújtás, jelzése a családsegítő felé. 

 

 

A szolgáltató rendszer fejlődési irányait egyrészt a jogszabályi előírások, másrészt a lakossági 

igények szabják meg. A jogszabályi előírások egyértelműen meghatározzák, hogy a helyi 

önkormányzatoknak milyen típusú személyes gondoskodás megszervezéséről kell gondoskodniuk. 

A megfelelő szintű intézmény létrehozásának feltétele egy alapos igényfelmérés, valamint 

széleskörű egyeztetés a településen működő civil szervezetekkel. 
 

Fejlesztési célok: 

 Településünkön minden rászoruló lakos számára, a lehetőségekhez mérten, biztosítani a számára 
legmegfelelőbb ellátást  

Feladatok: 

 

 Az ellátások megszervezésénél törekedni kell arra, hogy az idős ember minél tovább legyen 
otthonában megtartható, a fogyatékkal, egyéb betegséggel élők számára a lakóhelyükhöz közeli 
ellátást kell biztosítani. Idősek klubja nappali ellátásának biztosítása, közösségi ellátások, szociális 
információs szolgáltatás, a középületek akadálymentesítésének beindítása  

 

 A civil szervezetek, egyházak nagyobb mértékű szerepvállalása az ellátórendszeren belül (a 
szemérmes rászorulók felkutatása).  

 

 Megfelelő koordináció és információáramlás biztosítása  

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 166 

2009 166 

2010 13 

2011 12 

2012 7 

2013 6 

2014 5 

2015 5 
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 52 

2009 67 

2010 75 

2011 74 

2012 75 

2013 64 

 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma a törvényi változások miatt lecsökkent. 

Ápolási díjban részesítettek száma viszonylag stagnáló. 

 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

A népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára 

biztosított és önkéntes bejelentkezés alapján a településen élő állampolgárok számára hozzáférhetők 

a Gödöllői Tormai Sándor Egészségház és a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház osztályain. 

Évente kétszer szervezünk a településen tüdőszűrést.  

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Gödöllői Tormai Sándor Egészségház és a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház osztályain. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A képviselő-testület 2015 novemberében a Familiar Foods Kft.-t bízta meg a közétkeztetés 

bonyolításával a közbeszerzési tanácsadó, a dietetikus és a Bíráló Bizottság véleményét elfogadva. 

Az étkező gyermekek száma emelkedik, az étkezésért fizetők száma csökken, ez egyre nehezebb 

terhet ró az önkormányzatra. Az önkormányzat minden köznevelési intézményben, megszervezi a 

közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. 

A szolgáltatás minőségi és mennyiségi ellenőrzése folyamatos, szakember bevonásával történik.  

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  
 

A szabadidős létesítmények, rekreációs célú sportpályák, közösségi terek nemcsak a lakosság 

egészséges életmódjának biztosításához fontosak, de hozzájárulnak a turisztikai vonzerő 

növeléséhez is (sportturizmus, aktív turizmus). A lakosság sportolási és rekreációs igényének, 

valamint a sportturizmus gazdasági hátterének biztosítása érdekében hangsúlyt kell fektetni a 

különféle sport-és kulturális programok professzionális szervezésére, az ehhez szükséges 

intézményi háttér megteremtésére, fejlesztésére. 

 

Kerepesen aktív sportélet zajlik. 

 

A Sport- Szabadidő és Egészségközpont számos sport tevékenységnek nyújt otthont. A létesítmény 

2 squash pályával, gőz valamint infra szaunával, egy 32 m2-es melegvizes medencével, illetve több 

sport és rendezvényteremmel rendelkezik, amely számos szabadidő, illetve sport lehetőségnek ad 

helyet, kellemes időtöltést és kikapcsolódást ígér mind a hivatásos sportolóknak, mind a 

kikapcsolódásra váró vendégek, családok számára is. 

A Sport- Szabadidő és Egészségközpontban lehetőség van babaúszásra, vizi alakformáló és 

gyógytornára, jógaoktatásra, zumbára. 
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A közeli Kistarcsán és a XVI kerületben hideg vizes uszoda is elérhető.  

  

A kerepesi sportpálya jelenlegi állapotában nem felel meg a mai követelményeknek, igényeknek. 

Fejlesztési célok: 

 

 Fejleszteni a település sportéletét 
 

 Infrastruktúrát teremteni a sportoláshoz 

. 

Feladatok:  

 

 A környezet biztosította, egészséges életmódra nevelő programok szervezése  

 

 Új sportház építése  

 

 A már meglévő lehetőségek bővítése a hagyományok ápolása.  
 

Jelentősebb sportolási célú területek fejlesztésére alkalmas terület Kerepesen: 

Kerepes Mogyoróddal határos területén, közel a Hungaroringhez található mintegy 17,5 ha-nyi 

terület (részben művelésből kivont, kivett), de még beépítetlen terület megfelelő területtel és 

adottságokkal rendelkezik távlatban a kerepesi sportélet helyigényes létesítményeinek 

befogadására. A terület a hatályos TSZT-n mint kertvárosias lakóterület-fejlesztés van kijelölve, 

azonban a Hungaroring jelentős zajterhelése ezen kijelölés távlati megvalósíthatóságát amúgy is 

megkérdőjelezi. A jelenlegi Mogyoródi úti temető melletti sportpálya mint települési alközponti 

fejlesztése esetén az ott lévő futballpálya áthelyezése ezen terület igénybevételével történhet. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A Kerepes Város Alapszolgáltatási Központ a következő szolgáltatásokat látja el: étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, fogyatékkal élők nappali ellátása, idősek nappali 
ellátása.  

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. 

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 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, 
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 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 

Házi segítségnyújtás (bruttó) intézményi térítési díja: 600 Ft/óra. 

 

A személyi térítési díj megállapításánál a jövedelemtől függően kaphatnak kedvezményt az igénybe 

vevők.  

Családsegítés: Szociális és/vagy mentálhigiénés problémák, ill. egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló 
személyek, családok számára nyújtott személyes szociális alapszolgáltatás, melynek célja a problémához 
vezető okok feltérképezése, a megoldásban való segítő közreműködés, a krízishelyzet megszüntetése, az 
életvezetési képesség fenntartása. A segítő folyamat során cél, hogy a szolgáltatást igénybe vevők képessé 
váljanak saját problémájuk felismerésére, kezelésére, kialakuljanak érdekérvényesítő képességeik. 

A Családsegítő épületében működik 2013 óta a Mosoly-vár Gyermekház, mely a Biztos Kezdet program 
keretében valósult meg. 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. 

A Biztos Kezdet program célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva minden gyermek 

számára biztosítsa ezen szolgáltatásokhoz való hozzáférést, továbbá hogy a diszkriminációmentes, 

esélyegyenlőség-elvű szemléletet elterjessze, megerősítse a kisgyerekekkel foglalkozó 

szakemberekben és a helyi közösségben. Minden hétköznap 8-12-ig várják a 0-5 éves gyerekeket.  

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek 

és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 

nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

Szociális munka az intézményben 

Egyéni esetkezelés keretében végzett szolgáltatásaink: 

 A család belső erőforrásainak, rokoni, társadalmi és intézményi kapcsolatainak erősítését, 

helyreállítását elősegítő szolgáltatások biztosítása 

 Információs szolgáltatások, tanácsadások 

 Ügyintézési segítségnyújtás 

 Az érdekérvényesítés segítése 

 Mentálhigiénés segítségnyújtás 

 Krízisintervenció 

 Mediációs szolgáltatás 

 A munka világával való kapcsolat fejlesztése 

Szociális csoportmunka: 

 Gyermek és ifjúsági csoportok, szervezése, működtetése 

 Önsegítő csoportok szervezése 

 Baba-mama klub támogatása 

 Csoportos integratív fejlesztő foglalkozások gyerekeknek 
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Közösségi feladatok: 

 Családi közösségi programok 

 Tematikus játszóházak 

 Táboroztatás 

 Adományszervezés 

 Szociológiai témájú felmérések, kutatások 

 Szociális információs adatbázisok létrehozása 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

Nem tapasztaltunk hátrányos megkülönböztetést, erről jelzés nem érkezett. 

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Szűrővizsgálatok szervezése 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

A város törekszik a társadalmi viszonyok kiegyensúlyozottságára, annak megteremtése és 

fenntartására: 

 

 A demográfiai kihívások kezelésére 

 

 A közösségi összetartó erő, helyi identitástudat, szolidaritás megteremtésére és ápolására 

 

 Az egészséges (fizikailag és mentálisan) egészséges társadalom kialakulásának elősegítésére 

 

 A helyi kultúra, művészet és a sport városfejlesztés hatásának kiaknázására 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

A civil közösségi életben is folyamatos fejlődés tapasztalható, egyrészt a Kisvirág Tánccsoport 

hazai és nemzetközi elismerése és ismertsége gyarapodott, ehhez a település igyekezett 

méltóképpen hozzájárulni, így tükrös táncteremmel ajándékozta meg a csoportot. Hasonló sikereket 

ért el a szlovák hagyományőrző Pávakör, az Aranyeső Nyugdíjas Klub, a nyugdíjasok színháza, a 

hagyományőrző íjászok, illetve a keleti mozgásművészek csoportja. 2010-ben megalakult a CKÖ és 

a KESZKÖ mellett a Német Nemzetiségi Önkormányzat is. A sikerek és a hosszú évek eredményei 

révén, a nemzetiségi (szlovák) és magyar néptánc-oktatás és utánpótlás-nevelés hazai fellegvárának 

tekinthető a település. Hatalmas előrelépést jelent a Városközösségi életének fejlődésében az 

Erdélyi kultúrkör megalakulása, hiszen közel félezer (zömmel nem katolikus vallású) erdélyi ember 

választotta Kerepest lakóhelyéül. A testvérvárosi kapcsolatok területén is egy fejlődési folyamat 

indult, hiszen cseh, lengyel, szlovák és erdélyi kapcsolatokkal is bővült a testvértelepülések köre, 

ennek hatására megalakult a Visegrádi Kulturális Négyek, amelyhez egy nemzetközi nemzetiségi 

fesztivál kapcsolódik. Ehhez köthetően előrelépést jelenthet a Visegrádi Kultúrcentrum 

megvalósítása, amely a kárpát-medencei népek reprezentáltságához járulhat hozzá kiállításokkal, 

képzésekkel, szemináriumokkal, illetve a létesítendő Magyar Népmese Múzeummal. 

 

Forrás Művelődési Ház: 

 Kezdő és hala német nyelvtanfolyam térítési díjas 

 Molyoló kézműves foglalkozások 10-99 éves korig. 
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 Húsvéti játszóház 

 Ünnepek alkalmával közösségi programoknak ad helyet. 

 Nemzetiségi estek (görög, orosz…) 

 Kiállítások 

 Nyugdíjas Klub rendezvényei 

 Tánc próbák, zumba, ping-pong, masszázs, torna, jóga, Pávakör, Városi Kórus, Színműhely, 
Gyerekfoglakoztató, Baba-mama Klub,  

 

Szilasligeti Közösségi Ház: 

Játszóház, Bábszínház 

 

Zöld terület fejlesztési program indul 2016 áprilisától a Wéber Ede parkban. Három ütemben sor 

kerül a terület teljes tájrendezésére, madármegfigyelő-, oktató-, és pihenőhelyek, erdei 

kerékpárpálya, fogadóterület valamint játszótér kialakítására.  

 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)  

 

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati 
intézmények, a templomok, a civil szervezetek. Községünk kedvező természeti adottságokkal, értékekkel 
rendelkezik, melyeket ki kell aknáznunk. 
A lakosság egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását úgy lehet biztosítani, ha 
tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom és környezet problémáit 
együtt kezeljük. 

A Gyár utcai rész a leginkább problémás településrész Kerepesen. Sokan laknak fabódéban, 
leromlott az épületek állaga, eladósodtak a családok, rossz a komfortfokozata a házaknak, a beltéri 
burkolás hiányos. Nagy gond a közbiztonság megteremtése, a drog megjelenése és használata 
állandó konfliktust okoz. A gyerekek az iskolában megkapják ugyan a komfortot, otthon viszont 
újra visszakényszerülnek a hátrányos helyzet teremtette körülményekbe.      Sokan szeretnének 
elköltözni erről a területről, támogatást várnak ehhez. A felmerülő problémák megoldásában a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat is partnere az Önkormányzatnak. 
 

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

 

2015-ben adták át először a Pro Servitium díjat a Szociális Munka Világnapján. A kerepesi 
képviselő-testület ezzel a díjjal is próbálja a figyelmet ráirányítani a szociális munka fontosságára, a 
szolidaritásra.  
Az egyházak kiveszik a részüket a hátrányos helyzetű emberek támogatásában, adományokat 
gyűjtenek és osztanak.  
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

2014. november 25-én kötött együttműködést Kerepes Város Önkormányzata és a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat között. A Faluházban működtetik az irodájukat. Iskolakezdési 

támogatás, Nemzetközi Nemzetiségi Fesztiválon való részvétel, gyermekek táboroztatása, kulturális 

programok megrendezése, támogatása,  A tervek között szerepel, hogy a tartósan munkanélküliek 

lehetőségeit növeljék a Családsegítő kertjében egy csirkefarm létrehozása így a KHT-nál 

foglalkoztatottak számát 25-30 főre bővíthetnék.  

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben feltárt problémák és új fejlesztési lehetőségek. A 

korábban beazonosított probléma aktualitásának vizsgálata. 
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A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 
beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Lopások, vandálkodás kamerarendszer kiépítése 
A körzeti orvosi rendelők állapota nem megfelelő 
állapotú 

Egészségügyi Központ létrehozása, rendelők 
felújítása 

A települési iskola vonzerejét növelni 

szükséges, az oktatási színvonal emelésével, az 

oktatási eszközállomány megfelelő szintre 

hozásával. 

az iskolaépület rekonstrukciójával és igény 

szerinti bővítésével tervezzük ezt megvalósítani.   

 

Fejleszteni a település sportéletét 

 

Infrastruktúrát teremteni a sportoláshoz 

 

A környezet biztosította, egészséges életmódra 

nevelő programok szervezése  

 

Új sportház építése  

 

A már meglévő lehetőségek bővítése a 

hagyományok ápolása.  

 
A regisztrált munkanélküliek közel 70%-a 180 

napnál régebben munkanélküli. 

 

Közfoglalkoztatás, munkahelyteremtő programok 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ 

Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 

2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és 

családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.  Ez minden gyermekre kiterjed, de 

azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek.  
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek 
nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít.  A helyi rendszer 
további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, 
egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek 
bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Településünkön a 
gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó 
intézményben, szakmai programban jelen van.  
 

A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az 

egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő 

intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek 

javításában.  

Célunk a gyermekek és rajtuk keresztül a családok életesélyeinek javítása, szociális és érzelmi 

fejlődésük elősegítése, tanulási képességeik és lehetőségeik javítása, szabadidejük hasznos 

eltöltésének megszervezése.  

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
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Az alábbiakban elsőként áttekintjük a gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó jogszabályi 

és intézményi változásokat, szabályozást. 

 

A gyermekek védelmének rendszere: 

 4. § (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, 

A gyermekvédelem eszközei: 

Pénzbeli és természetbeni ellátások:  

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

 b) gyermekétkeztetés, 

 c) gyermektartásdíj megelőlegezése, 

 d) otthonteremtési támogatás, 

Gyermekjóléti alapellátások – Biztos Kezdet Gyerekház: 

 (2) A Gyerekház a gyermek és család sikeres társadalmi integrációja érdekében 

együttműködik különösen a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, a védőnői 

szolgálattal, az óvodával, egyéb gyermekintézménnyel, valamint szükség esetén a 

jelzőrendszer egyéb tagjaival. 

Gyermekjóléti szolgáltatás - feladatok 

 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 

magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

 a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 

 jogszabályban meghatározott személyekkel és intézményekkel - köztük az óvoda -  való 

együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 

Család- és gyermekjóléti szolgálat (települési szint) 

 A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-

oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat végez.  

 Ellátja a családsegítés feladatait. Önkéntes, segítő jellegű feladatok. 

 segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer: 

 2016 január 1-től: a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer megerősítésre kerül: 

települési szinten jelzőrendszeri felelőst, járási szinten jelzőrendszeri tanácsadót kell 

kijelölni. Ez utóbbi koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját, és 

szakmai segítséget nyújt a szolgálat számára. 

Alapelvek a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésében, működtetésében: 

 Szakmai felelősség elve: A jelzőrendszer működésében a jelzés nem választás kérdése, 

minden a gyermekkel kapcsolatba kerülő szakember köteles írásban jelezni, ha bármilyen, a 

gyermeket érintő, veszélyeztető körülményt észlel, – vagyis nem csak azokat az eseteket, 

amikor súlyos veszélyeztetettség áll fenn – ennek elmulasztása szankcionálható.  

 Kötelezőség elve: A jelzőrendszeri tagok számára a gyermek érdekében összehívott 

esetmegbeszélésen (esetkonferencián vagy szakmaközi megbeszélésen), vagy egyéb 

konzultáción a részvétel megkövetelhető és elvárt. 

Alapelvek a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésében, működtetésében: 

 Az egyén szakmai felelősségének elve: Az észlelő-, jelző-, valamint az ellátórendszer 

valamennyi résztvevőjének… minden esetben úgy kell eljárnia, hogy tevékenysége 

lehetőség szerint egy pillanattal se hosszabbítsa meg a gyermek rossz bánásmódnak való 

kitettségét. Azaz: minden szereplőnek azonnali feladata elősegíteni a rossz bánásmód 

megszüntetését. 

 Együttműködés elve: A gyermekjóléti szolgálat feladata esetkonferenciát összehívni, ha a 

hozzá beérkező, a gyermek veszélyeztetettségét jelző jelzés gyermekkel szembeni rossz 

bánásmódról szól. 

Alapelvek a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésében, működtetésében: 
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 Felelősség elve: Kiskorú veszélyeztetése bűntett elkövetésének gyanúja esetén a gyanút 

észlelő feladata (a gyermekjóléti szolgáltatón kívül) hatósághoz is fordulni – így elősegítve a 

rossz bánásmód mielőbbi megszüntetését. 

Intézmények 

A település gyermekkel kapcsolatos intézményi infrastruktúrája 
- Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (3 tagóvodával és a Babaliget Bölcsődével) 
- Széchényi István Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai  

Szakszolgálat 
- Védőnői Szolgálat (4 védőnői körzet) 
- Gyermek Háziorvosi Szolgálat (2 gyermekorvos) 
-      Biztos Kezdet Gyerekház (2010-2014. TÁMOP 5.2.2-10/01 pályázati projekt) 

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 

Az óvoda a gyermekek három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, 

legfeljebb hétéves korig nevelését és az iskolai életmódra felkészítését ellátó közoktatási intézmény 

(gyógypedagógiai neveléssel együtt). Feladatellátási hely; a köznevelési intézmény (2012 elo ̋tt 
közoktatási intézmény) igazgatási szervezetén belül a székhelyen vagy más telephelyen működő ̋ 

intézményegység , valamint a székhelyen, illetve az azonos telephelyen, de eltéro ̋ nevelési-oktatási 

feladatokat ellátó intézményegység. A2013/2014.tanévto ̋l a feladat ellátási helyek száma az elo ̋ző 
évek adataival csak korlátozottan hasonlítható össze. Ennek oka, a szervezeti és fenntartó i 

változások mellett, hogy 20 13-tól a köznevelési intézmény székhelyével vagy annak 

tagintézményével azonos településen, de nem tagintézményként mu ̋ködő telephelyek adatai 

önállóan, külön feladat ellátási helyként szerepelnek. 

 

Bölcsőde 

A népességszám intenzív emelkedése, a növekvő lakossági igények, a fiatalodó korösszetétel 

szükségessé tették bölcsőde létesítését a városban. Az önkormányzat igyekezett a felmerülő 

igényekre reagálva területet vásárolni a létesítmény felépítéséhez.  

 

2011-ben nyitotta meg kapuit a Babaliget bölcsőde, több mint 280 millió forintos bekerülési 

összköltséggel, amelyből a pályázat útján elnyert támogatáshoz 30 millió forintos önrésszel járult 

hozzá településünk önkormányzata. Az egyszerre 42 csecsemő ellátására alkalmas, csaknem 1000 

nm alapterületű épület, 17, döntően kerepesi lakosnak biztosít munkát. A melegvíz-ellátást 

napkollektoros rendszer biztosítja, és sószoba is található benne. Korszerű konyhája a szomszédos 

polgármesteri hivatal dolgozóinak étkezését is megoldja. 

 

Óvoda 

Településünkön egy óvoda működik, három tagintézménnyel. 13 csoportban 347 fő férőhellyel 

rendelkezünk. Nevelési célunk a 3 - 6 - 7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése és az 

iskolakészültség elősegítése. Az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével fejlesztjük a gyermekek személyiségét. Ehhez elengedhetetlen a gyermekek 

érzelmi, testi nevelése mellett a szociális érzékenység fejlesztése. A gyermekközpontú nevelés, a 

játék hangsúlyozottsága, a család és az óvoda kölcsönös őszinte együttműködése teszi lehetővé 

nevelési céljaink megvalósítását. A családok szocio - kulturális hátterének és igényeinek ismerete 

alapján alakítottuk ki óvodánk sajátos arculatát. 

A kerepesi Szivárvány Óvoda életének alakításában meghatározó szerepe van a 

hagyományőrzésnek. A mindennapok tevékenységeiben helyet kapnak azok a programok, amelyek 

a község népszokásaihoz, jeles napokhoz, természethez, természetes anyagokhoz kötődnek. 

A szilasligeti tagóvodáinkban (Csicsergő Óvoda - Meseliget Óvoda) feladatunknak választottuk a 

természethez, a környezethez való érzékenység, a nyitottság kialakítását, megalapozását. A 

mindennapi tevékenység és játék során az egészséges életmódot és a természetes anyagok 

használatát részesítjük előnyben. 
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Egyik épület sem óvodai célra épült. A belső átalakítások után a székhely óvodában 4 foglalkoztatót 

alakítottak ki; hozzá a kiszolgáló helységeket több - kevesebb hiányosságokkal. A szilasligeti óvoda 

foglalkoztatói is méreteikben megfelelőek, itt a kiszolgáló helységek bővítése megtörtént. A 

Csicsergő óvoda bővítése megtörtént 3 csoportszobával és tornaszobával. Ebben az óvodában német 

nyelvű csoportok is működnek. 

Külső környezete az óvodáknak megfelelő. Nagy zöld területek és árnyékot adó fák biztosítják a 

gyermekek jó közérzetét. Udvari játékaink biztosítják a gyermekeink mozgásfejlődését és elősegítik 

ügyességük, erejük fejlesztését, ennek ellenére akad még tennivaló. A kor szellemének megfelelően 

több korszerű, természetes anyagból készült játékeszközre van szükség. A program 

megvalósításához szükséges alapvető tárgyi feltételek adottak, karbantartásukra, folyamatos 

bővítésükre továbbra is szükség lesz. Az óvodában feladatellátási helyenként 60 engedélyezett 

státusz van, melyből 58 betöltött álláshely és 2 betöltetlen hely van. Az óvodai létszámban 

várhatóan növekedés mutatkozik a kertes házakba kiköltöző családok miatt, amit a az állami 

Családi Otthonteremtési Kedvezmény feltehetően tovább növel majd, így további férőhely 

bővítésének szükségességével számolunk. 

 

Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma (fő)

Az  ó vo d áb a  fe l ve tt é s a z  a d a tfe lvé te l  e szme i  id ő p o ntjáb a n a z  ó vo d a  nyi l vánta r tá sáb a n sze r e p lő  g ye r mekek  száma  e g y fé rő he l yr e .

Egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 évesek száma (fő)

A 3-5 é ves á l l a nd ó  nép e sség  száma  e g y ó vo d a i  fé rő he l yr e  ve tí tve .

Óvodába beírt gyermekek száma (fő)

Az  ó vo d áb a  fe l ve tt é s a z  a d a tfe lvé te l  e szme i  id ő p o ntjáb a n a z  ó vo d a  nyi l vánta r tá sáb a n sze r e p lő  g ye r mek (g yó g yp e d a g ó g ia i  ne ve lé sse l  e g yütt) .

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

280

290

300

310

320

330

340

288

322

311

321

324

331

323

(c) 2016 Le chne r Nonprofit Kft. Ké sz ült a  Te I R-re l.

Ke re pe s

2015. november

 
Óvodába beírt gyermekek száma 

Szivárvány 

Óvoda 

Óvodai 

férőhelyek 

száma 

Óvodába 

beírt 

gyermekek 

száma (fő) 

Ebből 

hátrányos 

helyzetű 

Ebből 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

Ebből 

sajátos 

nevelési 

igényű 

Nevelési 

év 

     

2008/2009 95 98 23 9 0 

2009/2010 95 95 19 15 3 

2010/2011 95 98 13 15 3 

2011/2012 95 88 17 18 1 

2013/2014 95 95 25 18 4 

2015/2016 95 88 15 15 4 

 
Meseliget 

Óvoda 

Óvodai 

férőhelyek 

száma 

Óvodába 

beírt 

gyermekek 

száma (fő) 

Ebből 

hátrányos 

helyzetű 

Ebből 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

Ebből 

sajátos 

nevelési 

igényű 

Nevelési 

év 

     

2008/2009 100 97 7 1 0 

2009/2010 100 101 9 1 0 

2010/2011 100 97 13 1 0 

2011/2012 100 107 10 1 1 

2013/2014 100 124 15 4 3 

2015/2016 100 92 7 3 1 
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Csicsergő 

Óvoda 

Óvodai 

férőhelyek 

száma 

Óvodába 

beírt 

gyermekek 

száma (fő) 

Ebből 

hátrányos 

helyzetű 

Ebből 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

Ebből 

sajátos 

nevelési 

igényű 

Nevelési 

év 

     

2008/2009 118 119 15 2 0 

2009/2010 118 112 18 8 2 

2010/2011 118 127 24 5 2 

2011/2012 118 129 25 0 2 

2013/2014 118 124 15 3 0 

2015/2016 200 188 20 1 4 

 

Az óvodából férőhely hiány miatt nem utasítunk vissza gyerekeket. 

 

Iskola: 

 

2015. augusztus 31-én a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola pedagóguslétszáma nem teljes, 

hiányzik három fő (1 fő testnevelő, 1 fő magyar- angol és 1 fő technika szakos nevelő. Az 

intézményben 8 évfolyamon 20 osztály 418 tanulója kezdi meg tanulmányait a 2015/2016- os 

tanévben. Négy első osztályt indítunk összesen 81fővel. Felmenő rendszerben folytatódik a német 

nemzetiségi oktatás. Az alsós 13 napközis csoport mellett felső tagozaton 3 napközis csoport és két 

tanulószoba működik. A művészeti iskola zeneművészeti ágán az elmúlt tanévben is működő 

tanszakok mellett elindul a gitár tanszak, a növekvő igényt státuszon kívüli megbízási 

szerződésekkel igyekszünk kielégíteni. 
 

Hátrányos helyzetű óvodás gyermekek aránya (% )

Az  ó vo d á s g ye r me ke k kö zü l  a zo k  a ránya , a k ik  e se téb en a  há trányo s he l yze t fe nná l lá sá t me g á l l a p í to tták  (g yó g yp e d a g ó g ia i  o kta tá ssa l  e g yütt) .

Általános iskolai feladatellátási helyek száma (db)

Az  á l ta láno s i sko la  a z  á l ta láno s műve l tség e t me g a la p o zó , kö zép fo kú  to váb b ta nulá sr a  é s a  p á l ya vá l a sz tá sr a  fe lké sz í tő  ne ve lé si -o k ta tá si  intézmény

(g yó g yp e d a g ó g ia i  o k ta tá ssa l ). Fe l a d a te l lá tá si  he ly; a  kö z ne ve lé si  i ntézmény (20 12 e lő tt kö zo k ta tá si  intézmény) i g a zg a tá si  sze r ve ze tén b e lü l  a

székhe l yen va g y má s te l ep he l ye n műkö d ő  i ntéz ményeg ység , va l a mint a  székhe l yen, i l l e tve  a z  a zo no s te le p he lye n, d e  e l té rő  ne ve lé si-o kta tá si

fe la d a to ka t e l lá tó  inté zményeg ység . A 20 13/20 14. ta né vtő l  a  fe l a d a te l lá tá si  he l ye k  száma  a z  e lő ző  évek  a d a ta i va l  csa k  ko r lá to zo tta n ha so nl í tha tó

ö ssze . Enne k  o ka , a  sze r ve ze ti  é s fe nnta r tó i  vá l to zá so k  me l l e tt, ho g y 20 13-tó l  a  kö zneve lé si  inté zmény székhe l yé ve l  va g y a nna k ta g intézményé ve l

a zo no s te l e p ü lé se n, d e  ne m ta g intézményként műkö d ő  te l ep he l yek  a d a ta i  ö ná l ló a n, kü lö n fe la d a te l lá tá si  he lyként sze r e p e lnek .

Általános iskolai tanulók száma (fő)

Ál ta láno s i sko láb a  b e i r a tko zo tt, a z  a d a tfe l vé te l  e szme i  i d ő p o ntjáb a n a z  intézménnye l  ta nuló i  jo g vi szo nyb a n lé vő  sze mé l y (g yó g yp e d a g ó g ia i

o kta tá ssa l  e g yütt) . (A sta ti sz ti ka i  kö z lé se kb e n 20 0 0 -tő l  a z  á l ta láno s i sko la i  ta nuló k száma  ne m ta r ta lma zz a  a  g imnáz iumi  o kta tá sb a n ta nuló  5-8.

é vfo l ya mo s ta nuló ka t. Lé tszámuk a  g imnáz iumi  ta nuló k  számáb a n sze r ep e l .)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

220

240

260

280

300

320

340

311

265

250

238

273

308

328
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2015. november

 

Általános iskolai tanulók száma (fo ̋) 
 

Tanulói létszámok 2015-ben 
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5 

 

pedagógiai munkát segítő:     

Guncser Anita könyvtáros 

Nagy Ferenc rendszergazda 

Soltész Lukácsné iskolatitkár 

 

Munkaközösségek: 

alsós humán munkaközösség-vezető:   Sallai Krisztina 

alsós reálmunkaközösség-vezető:  Karó Valéria 

felsős humán munkaközösség vezető:   Mészáros Klára 

felsős reál munkaközösség vezető  Homokiné Bence Judit 

művészetoktatás munkaközösség vezető  Botrágyiné Virág Orsolya 

 

Megbízások: 

diákönkormányzatot segítő nevelők:   Gulyás Zoltán, Váray Anita 

énekkar vezető:      Hévíz Csilla 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:   Gajdáné Krizsán Erika 

pályaválasztási felelős:    Homokiné Bencze Judit 

sportrendezvények szervezése:   Belényesi Danica 

mérés, értékelés csoport: Szabó Béla, Kővári Lászlóné, Gajdáné 

Krizsán Erika, Herczegné Kenesei Edit 

„Óvodás” projektfelelős: Dóczi Judit, Fazekasné Rácz Gabriella, 

Szabó Katalin 

honlap működtetés, aktualizálás:   Szabó Béla, Kaczurné Méder Tímea 

   Nagy Ferenc 

Tanulócsoportok száma, létszáma 

Általános iskolai gyermek létszám: 418 fő (8 évfolyam) 

alsó tagozat:     267 fő (16 fő SNI) felső tagozat:     151 fő (11 fő SNI) 

1.a     20 fő (1fő SNI) 5.a 21 fő (3 fő SNI) 

1.b 21 fő  5.b 21 fő  

1.c 20 fő (2 fő SNI) 5.c 21 fő (1 fő SNI) 

1.d 20 fő 6.a 27 fő (2 fő SNI) 

2.a 24 fő (1 fő SNI) 7.a 19 fő (2 fő SNI) 

2.b 23 fő (2 fő SNI) 7.b 18 fő (2 fő SNI) 

2.c 22 fő (1 fő SNI) 8.a 24 fő (1 fő SNI) 

3.a    20 fő    

3.b 19 fő (1 fő SNI)   

3.c 21 fő (1 fő SNI)   

4.a 19 fő (2 fő SNI)   

4.b 21 fő (3 fő SNI)   

4.c 17 fő (2 fő SNI)   

  

 

Napközis csoportok száma 2015-ben 

 

Hátrányos helyzetu ̋ általános iskolások aránya a nappali oktatásban (% ) 
    Halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 
tanulók 
száma az 
általános 
iskolákban  

Hátrányos 
helyzetű 
tanulók 
száma 
általános 
iskolákban   

Kerepes 2010, 48, 105, 

  2011 72 118 

  2012 83 125 

  2013 61 106 

  2014 51 58 

Forrás:(TeIR)|OH       

 

Gyermekjóléti Szolgáltat 

A településen 1997 novembere óta mu ̋ködik gyermekjóléti szolgáltatás. A gyermekjóléti 

szolgáltatást (jogszabályban meghatározott minimális szakmai létszámmal) 3 munkatársnak kell 

ellátnia. A családgondozók koordinálását, irányítását az intézményvezeto ̋ végzi. 

A település a fo ̋városi agglomerációhoz tartozik, a lakosságszám folyamatosan növekszik. 2011.-

ben a gyermekkorú lakosság száma meghaladta a 2100 fo ̋t.  
Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központja 2009-ben kezdte meg működését Az 

alapításkor, akkor még Kerepes Nagyközség Önkormányzata a szociális étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás újbóli megszervezésével és a 

szolgáltatások működtetésével bízta meg a központot. 2009-ben az a javaslat is megfogalmazásra 

került, mely bővítené a szociális szolgáltatások körét idősek és fogyatékkal élők nappali 

ellátásával. (lásd. bővebben a vonatkozó célcsoportnál.) 
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Kerepes Gyermekjóléti Szolgálatánál az esetek nagy részét az alapellátott és védelembe vett 

gyermekek teszik ki. A 2013-as évhez viszonyítva az alapellátottak száma némileg csökkent, ezzel 

szemben a védelembe vettek száma nőtt. Ennek oka lehet a gyermekek szülő általi 

veszélyeztetettségének gyakorisága (szülők szenvedélybetegsége, drogfogyasztó életmódja). 

A jelzőrendszeri tagok aktivitása magas, 149 esetben kezdeményeztek kapcsolatfelvételt. 

Kimagasló számban érkezett jelzés az állampolgárok részéről is. 

 

 

 
 

 
A problémák megoszlása tekintetében főleg anyagi jellegű nehézségekkel küzdő családokkal kerül 

kapcsolatba a Gyermekjóléti Szolgálat. Ezen felül előfordulnak még családi és párkapcsolati, 

lelki-mentális problémák illetve családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek is. ideiglenes 

hatállyal elhelyezett gyermekek száma 2014-ben 2 fő volt, nevelésbe vett gyermekek száma 32 fő, 

s ez a magas szám az előző évhez képest még emelkedett is. 2014-ban 7 esetben történt családon 

belüli fizikai bántalmazás, 11 esetben lelki, míg 3 gyermek esetében szexuális bántalmazás. 

 

 



 53 

 
Természetbeni juttatásként minden hétköznap reggel 8 órakor a helyi pékségből kap a szolgálat 

előző napi pékárút, melyet főleg a rászoruló kisgyermekes családok között osztanak szét. 

Számukra ruhát, bútort, háztartási eszközöket illetve játékokat is biztosít a szolgálat. 

 

Biztos kezdet gyerekház 

A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik támogatására 2013. 10.31-i kivitelezési 

határidővel végrehajtotta a Mosoly-Vár Gyermekház Kerepes projektet, melynek keretében 

44.409.318.- Ft támogatással hoztuk létre a kerepesi biztos kezdet gyermekházat. A „Mosoly-Vár” 

Biztos Kezdet Gyermekház munkanapokon 8-12 óra között működik. A Gyermekház a TÁMOP 

5.2.2/10-01 sz. pályázaton elnyert standardizált projekt. A program fenntartási ido ̋szaka: 2011. 

április 25 – 2015. január 25. A gyermekház szervesen kapcsolódik az intézményhez. A szakmai 

létszám a pályázatban meghatározott.  

2014-es adatok szerint 88 gyermeket vontak be a programba és 13 gyermek lépett ki a programból 

az év végén. 26 alkalommal történt családlátogatás, 152 alkalommal szülőkkel kapcsolatos 

tevékenységet végeztek a szakemberek. A Gyermekházzal együttműködő további szakemberekkel 

38 esetben történt további találkozás, ebben az évben 30 közösségi esemény került megrendezésre. 

Többek között húsvéti ünnepség, családi majális, óvodával közös juniális, iskolai gyermeknap, 

roma családi nap, Szilasmenti fesztivál, kirándulások, nemzetiségi fesztivál és karácsonyi 

ünnephez kötődő események. 

Kerepesen magas a roma lakosság aránya, többségük a Gyár utcai telepen él, ahol igen 

kezdetleges civilizációs állapotok találhatók. Az itt felnőtt gyerekek többsége fürdőszobát, 

gáztűzhelyt, vízöblítéses vécét legfeljebb valamelyik üzletközpontban lát, használni pedig 

végképp nem tudják. 
Erre szolgál a Mosolyvár, a Széchenyi Terv által támogatott Biztos Kezdet program helyi 

megvalósítása, 100 százalékos támogatással, 40 millió forintból. Ilyen létesítmény Pest megyében 

összesen négy jött létre, s nagy szó, hogy Kerepes is a győztes pályázók közé került. 

 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 

ellátott, betöltetlen státuszok) 

A védőnők családlátogatásaik során a várandós kismamák, gyermekes anyukák fordulnak 

problémáikkal. Nagyon sokszor elég egy megerősítő beszélgetés ahhoz, hogy problémájukkal 

orvoshoz forduljanak. Az iskoláskorúaknál az érzékszervi méréseket és egészségügyi 

ismeretterjesztést végeznek.  

Településünkön 4 védőnői körzet került kialakításra a 21/2007 X.9) sz. rendeletben.  
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Betöltött védőnő i álláshelyek száma (db)

A b e tö l tö tt á l lá s a  k ine ve z e tt kö r ze ti  véd ő nő k á l lá sa ina k  száma  a z  é v vég én, a  te l je s munka id ő b e n fo g l a l ko z ta to tta k  munka id e jé r e  á tszámí tva .

Házi gyermekorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen (fő)

A ház i  g ye r meko r vo si  r end e lé se n va ló  meg je l ené sek  száma  é s a  ház i  g ye r me ko r vo s á l ta l  vég ze tt b e teg - é s p r e ventív lá to g a tá so k  száma .

Háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen (fő)

A házo r vo si  r end e lé se n va ló  meg je l ené se k  száma  é s a  há z io r vo s á l ta l  h ívá sr a , i l l e tve  a  fo lya ma to s e l lá tá s vég e tt vég ze tt l a ká so n tö r tént lá to g a tá so k

száma .
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3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

3 3 3 3

4

3

4

(c) 2016 Le chne r Nonprofit Kft. Ké sz ült a  Te I R-re l.

Ke re pe s

2015. november

 
Betöltött védo ̋női álláshelyek száma (db) 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Településünkön 4 felnőtt és két gyermekorvosi körzet van. Fogorvosi ellátásunk 2 körzetre van 

osztva, kimondottan gyermekfogászat a településünkön nincsen. Sürgo ̋sségi esetben a szomszédos 

településen lehet az orvosi ügyelethez fordulni, ezen kívül Kistarcsán található a Pest Megyei Flór 

Ferenc kórház, ahová Kerepes ellátási területileg tartozik. 

 

e) gyermekvédelem 

Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében minden évben megrendezésre 

kerül az éves gyermekvédelmi tanácskozás, amely keretein 2015-ben különösen kiemelt részt kapott 

a gyermekbántalmazás témaköre. Egy speciális eset mentén elkészült ombudsman jelentés alapján a 

téma teoretikusa, egy kiemelt előadó dr. Herczog Mária Család Gyermek Ifjúság Kiemelten 

Közhasznú Egyesület elnök asszonya tartott előadást nagy segítséget nyújtva ezzel a megjelent 

segítő szakembereknek, gyermekjóléti szolgálatoknak, a jelzőrendszeri tagoknak és minden a téma 

irányába elkötelezett érdeklődőnek.  

 

g) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) 
ingyenes tankönyv 

Kerepesen iskolai támogatáshoz nyújtott települési támogatást kap minden nappali tagozaton, 

középiskolai vagy felsőfokú szakképzésben tanuló gyermek és fiatal felnőtt, ha a családjában az 

egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200%-át és vagyona nincs, illetve ellátásáról egyedülálló szülő gondoskodik és családjában az 

egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300%-át. A támogatás tanulmányi félévenként 5 hónap, havi 3000 Forint. 

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 

keretein belül 

Településünk évek óta csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj rendszer 

pályázatához. Az Önkormányzat 2015-ben 1000.000 Ft ereéig biztosított támogatást a hátrányos 

szociális helyzetű kerepesi diákok részére. A Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 

keretében 2016-ban ezt az összeget 1.575 000 Ft-ra emeltük. 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
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Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a 

fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a korai 

fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás 

keretében szerveztük meg. 

A helyi gyermekvédelmi rendszer sajátossága, hogy minden gyermek számára gondoskodást nyújt, 

ugyanakkor fokozott védelemben részesíti az arra rászorulókat. A különböző ágazatok 

együttműködnek és egymást segítik. Az egyes szolgáltatások, ellátások szociális rászorultság 

alapján, más ellátások ún. alanyi jogon járnak a gyermekek részére.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtti egyezséggel zárult a Kerepes Önkormányzatával szemben 

indult szegregációs ügy (2011. szeptember 16.). Az egyezség aláírói között a CFCF-en és az 

önkormányzaton kívül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat és a település általános iskolája is 

szerepel. Az Egyezség értelmében az önkormányzat és az iskola biztosítja, hogy érvényesüljenek az 

esélyegyenlőség szempontjai az általános iskolai oktatásban. Az ügy előzménye: a CFCF 2011 

januárjában a CFCF eljárást indított az Egyenlő Bánásmód hatóság előtt Kerepes Önkormányzata 

ellen a 2007-2008, 2008-2009 és 2009-2010 tanévek vonatkozásában valamint, hogy lássa, milyen 

lépéseket tett Kerepes a 2010-es Fővárosi Ítélőtáblán hozott döntés után. Az Egyenlő Bánásmód 

Hatóság úgy találta, hogy az adott tanévekben az iskola szegregált, ugyanakkor a település hajlandó 

lépéseket tenni a deszegregáció és esélyegyenlőség előmozdításának irányába és egyezséget kötni a 

Alapítványunkkal. 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben feltárt problémák és új fejlesztési lehetőségek. A 

korábban beazonosított probléma aktualitásának vizsgálata. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 
beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas a veszélyeztetett és védelembe vett 
gyermekek száma 

Lakossági szemléletformálás, mentálhigiénés 
foglalkozások biztosítása a rászorulóknak 

Mélyszegénységben élő és telepi körülmények 
között élő gyermekek le vannak maradva 
kortársaikhoz képest 

A jelenlegi Mosolyház nyújtotta ilyen irányú 
programjainak fenntartása, újabb programok 
biztosítása 

Egyre több a szociálisan hátrányos helyzetű 
gyermek, hátrányuk csökkentése érdekében fontos 
a megfelelő információhoz való hozzáférés 
biztosítása. 
 

A gyerekek esélyegyenlősége megteremtésének 
érdekében pályázati kiírás esetén részt venni az 
internethálózat fejlesztésében azért, hogy a 
tanulók az iskolában és otthon is mind szélesebb 
körű, gyorsan elérhető információkhoz férhessenek 
hozzá. 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában 

a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet 

összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget 

tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. 

 

E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás és 

szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget. 

 

Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás 

nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. Olyan önkormányzati 

programokat szervezünk, amely a GYES lejártát követően segíti a visszatérést.  

 

A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

 a 45 év feletti nők a változó képzettségi 

követelmények, 

 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a 

munkából való kiesés miatt. 

 

A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. 

Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. 

 

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 kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A 

kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek száma. 

Településünkön a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődei férőhelyek minden igényt 

kielégítenek, várólista nincs. 56 férőhelyen várjuk elsősorban a munkaerő piacra visszatérő szülők 

gyermekeit 2011 óta.  
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. 

Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet 

fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már 

várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget 

nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok 

kitöltésében.  Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában 

kerül sor.  

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 
cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a védőnői 
hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre derül fény, 
egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért.  

 

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

otthona) 

Településünkön nem található családok átmeneti otthona, de a környező településeken igen, így oda 

tudjuk irányítani az arra rászorulókat. Budapesten kívül az alábbi otthonok fogadják őket: 

1. Tessedik Sámuel Alapítvány  

Cím: 2100 Gödöllő, Berente István u. 11. 

2. Support Alapítvány  

Cím: 2113 Erdőkertes, Tégla u. 22. 

3. Szociális és Rehabilitációs Alapítvány 

Cím: Csömör 

Elérhetőség: 70/623-4825 

email: szocrehab@gmail.com 

4. Lámpás 92’ Közhasznú Alapítvány 

Cím: 2030 Érd Borszéki utca 20. 

Befogadja az életvezetési problémák, vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná  vált 

továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét, valamint a válsághelyzetben lévő,  bántalmazott, 

vagy várandós anyákat, illetve a szülészetről kikerült anyát és gyermekét. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, 

valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a 

munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében 

keresendő: még ma is sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a 

munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák. 

 

A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex 

programokkal lehet enyhíteni. 
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Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő 

magányosnak érzi magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól 

eltér, és fellép a félelem a „más”- tól. Ezért az Önkormányzat a közművelődés, a sport, a szabadidő 

eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt 

számukra is. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben feltárt problémák és új fejlesztési lehetőségek. A 

korábban beazonosított probléma aktualitásának vizsgálata. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 
beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Családon belüli erőszak különböző formáinak 
jelenléte a településen 

A jelenlegi gyakorlatnak megfelelően tájékoztató 
előadások megtartása, a témával kapcsolatos 
kampányok indítása 

A rossz szociális helyzetben lévő nőknek 
programok biztosítása 

Ingyenes, gyermekneveléssel, családtervezéssel 
kapcsolatos közösségi lehetőségek megteremtése, 
továbbá a kisgyermekükkel otthon lévő nők 
számára háztartással és életvezetéssel kapcsolatos 
programok szervezése. 

A gyermekvállalás után nehézkesebb a munkába 
állás 

A sikeres munkaerő-piaci részvétel támogatása 
programok szervezésével, civilszervezetek 
felkeresésével, információáramoltatás biztosítása a 
témában az érintettek felé. 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 

trendek stb.) 

 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 

nyugdíjban, 

nyugdíjszerű 

ellátásban 

részesülő 

férfiak 

száma 

nyugdíjban, 

nyugdíjszerű 

ellátásban 

részesülő 

nők száma 

összes 

nyugdíjas 

2008 1011 929 1940 

2009 1029 916 1945 

2010 1048 1 1049 

2011 1056 1043 2099 

2012 1058 1103 2161 

2013 1036 1139 2175 

2014     0 

2015     0 

2016     0 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

A kilencvenes évek közepén a településen (akkor, amikor Kerepes és Kistarcsa még Kerepestarcsa 

néven egy község volt) mu ̋ködött Ido ̋sek Klubja. A településrészek szétválása után a klub megszu ̋nt. 

A népszámlálási adatok szerint a gyermek és fiatalkorú népesség aránya 23%. Az ido ̋skorúak (60 év 

feletti) aránya 15,4%. Örvendetes hogy Kerepes község ebbo ̋l következo ̋en inkább fiatal, mint 



 59 

elöregedo ̋, de megjegyzendo ̋, hogy a jelenség a település agglomerációs jellegébo ̋l fakad. (Sok 

gyermekes család választja lakóhelyéül a településünket a fo ̋város helyett, de továbbra is vonzó 

annak közelsége.) 

A településen mu ̋ködő nyugdíjas szervezetek 

Lila Akác Nyugdíjas Klub (taglétszám: 50 fo ̋) 
 Aranyeső Nyugdíjhas Klub (taglétszám: 60 fő) 

 Együtt, Egymásért Nyugdíjas Klub (taglétszám: 80 fő) 

 

A klubokban tevékenykedo ̋ aktív ido ̋s emberek a 2000-to ̋l szorgalmazzák az ellátás megszervezését. 

Az Önkormányzat felé számos alkalommal jelezték igényüket. 

 

A településen mu ̋ködő nyugdíjasklubok tagjaival az intézmény több szálon kapcsolódik. Sokuk 

igénybevevo ̋ként megjelenik a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás ellátásainknál. A 

nyugdíjasklubok az ellátási igényeket folyamatosan jelzik, intézményünkkel együttmu ̋ködnek. 

Foglalkozásaikra, találkozásaikra meghívják az Intézményt, az általunk szervezett közösségi 

programokba bekapcsolódnak. 

Így Európai Uniós támogatással a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében pályázati 

forrásból megvalósulhatott a régen várt intézményi részegység. 

Az ellátás szükségességét indokolja továbbá az is, hogy a településen sok ido ̋s ember él szinte 

elszeparáltan egyedül, hozzájuk alig jutnak el a nyugdíjas klubok programjai. 

Az Intézmény keretein belül mu ̋ködő házi segítségnyújtás pedig nem tud olyan szolgáltatásokat 

biztosítani, amelyet az említett klienscsoport igényel. 

Intézményünk a korábbi kezdeményezésekre reagálva javasolta az Önkormányzatnak azt a pályázati 

leheto ̋séget, amely leheto ̋séget nyújtott az ellátás megszervezésére.Házi segítségnyújtás 

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés 

A házi segítségnyújtásban dolgozók képesítési elo ̋írásait a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és mu ̋ködésük feltételeiro ̋l szóló I/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 

írja elo ̋. Kerepesen a szolgáltatást minimum 2 fő gondozó látja el, akik maximum 14 fo ̋ gondozását 

tudják ellátni. Ha az ellátást igénybevevo ̋k száma növekszik szükséges további státuszról, illetve 

tiszteletdíjas gondozókról gondoskodni. 

A szociális étkeztetésben dolgozó munkatárs képesítési elo ̋írásait a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és mu ̋ködésük feltételeiro ̋l szóló I/2000 (I. 7.) SzCsM 

rendelet írja elo ̋. Kerepesen a szolgáltatást 1 fo ̋ fo ̋foglalkozású munkatárs látja el. 

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 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. 



 60 

 a házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi 

 és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel. 

 kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel 

Házi segítségnyújtás (bruttó) intézményi térítési díja: 600 Ft/óra. 

 

A személyi térítési díj megállapításánál alkalmazandó kedvezmények mértéke: 

 jövedelem 

(Ft) 

kedvezmény  térítési díj 

(Ft/óra)  

 85.501- 0%  600 Ft  

 71.251-85.500 10% 540 Ft  

 57.001-71.250 30%  420 Ft  

 42.751-57.000 50%  300 Ft  

 -42.750 80%  120 Ft  

 

2013. május 1-től az alábbi táblázat szerint változik a térítési díj: 

 jövedelem 

(Ft) 

kedvezmény  térítési díj 

(Ft/óra)  

 85.501- 0%  750 Ft  

 71.251-85.500 10% 600 Ft  

 57.001-71.250 30%  450 Ft  

 42.751-57.000 50%  300 Ft  

 -42.750 80%  150 Ft  
 

 

A Családsegíto ̋ és a Gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában kedden az ügyfélfogadás szünetel, 

az intézmény ilyenkor tartja munkamegbeszéléseit. 

Az idősek nappali ellátása minden munkanap 8 – 16 óra között biztosítja az ellátást. 

 

Nappali ellátások 

Az intézményi részegység szakmai irányítását, a kötelezo ̋en elo ̋írt adminisztráció elleno ̋rzését, az 

igénybevételi napló vezetését a gondozási csoportvezeto ̋ végzi. A munkáltatói jogokat az 

Intézményvezeto ̋ gyakorolja. 

Az idősek vonatkozásában a szakmai stáb 2 fo ̋, jogszabályban elo ̋írt végzettséggel rendelkezo ̋ 
gondozóból áll. 

Közösségi élet színterei idősek számára: 

Kerepesi Szenior tavaszi tanfolyam: 

Mit és Miért? – egészséges táplálkozás – dietetika alapfokon – 7 alkalmas kurzus 

A 7 alkalmas kurzus bemutatja az emberi test számára fontos tápanyagokat és szerepüket az 

egészség megtartásában. Szó lesz továbbá az élelmiszercsoportok (gabonák, zöldségek, 

gyümölcsök, húsok, húskészítmények, tej és tejtermékek, tojás, zsíradékok, édességek, élvezeti 

szerek – kávé. tea, fűszerek választékáról, összetevőiről és azok szervezetünkre gyakorolt 

hatásairól. Kitérünk olyan fontos fogyasztók számára fontos témákra, mint a fogyasztói 

tájékoztatás, különleges fogyasztói igények és a táplálkozási ajánlások gyakorlati megvalósítása.  

A Zsigmond Király Főiskolával közösen szervezett program a Kerepesi Szenior Akadémia mely 

kimondottan az 50 év feletti lakosság részére szerveződik. A program témái közül: ageizmus- 

idősekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés, gyakori balesetek és kezelésük idős korban.  

Klubunk a Lila Akác Nyugdíjas Klub 1990-ben alakult. 

Énekkarunk többször szerepel színpadon. 
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Tagjaink nők és férfiak, 60 éves kortól  97 évesig. Tag létszámunk 35 fő. Rendszeresen részt 

veszünk helyi rendezvényeken. Meghívásokat kapunk nyugdíjas találkozókra, ahol Kerepest 

képviseljük. A találkozókra népviseletbe öltözünk, betanulunk népdalokat, amit előadunk. 

Csoportunk minden hónap második hétfőjén tart találkozót, ahol nagyon jól érezzük magunkat. 

Énekelgetve és jó hangulatban telik a klub napunk. Aki egyedül érzi magát és kikapcsolódásra 

vágyik, azokat szeretettel várjuk a klubunkba. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben feltárt problémák és új fejlesztési lehetőségek. A 
korábban beazonosított probléma aktualitásának vizsgálata. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 
beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az idősebb korosztályra jellemző, hogy többen 
közöttük egyedül élnek a családjaik nélkül, mert 
azok vagy másik településre költöztek vagy nincs 
családjuk. Továbbá jellemző erre a korosztályra, 
hogy nem alkalmazkodtak a megváltozott 
biztonsági követelményekhez, erősen él bennük az 
évtizedek óta megszokott magatartás és 
jóhiszeműségük miatt trükkös lopások áldozataivá 
is válnak. 

SZEM (Szomszédok Ehymásért Mozgalom) program 
vagy hasonló jellegű (Fogadj örökbe egy idős 
embert program) program elindítási 
lehetőségeinek feltérképezése 

A településen élő idősek egészségi állapota, 
szociális helyzete miatt nem képes veszély esetén 
ellátni magát vagy segítséget hívni, ezért fontos a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megteremtési 
lehetőségeinek feltérképezése 

Idősek informatikai jártassága nem megfelelő Akár generációk közötti önkéntes lehetőség 
biztosításával számukra egyéni vagy csoportos 
foglalkozások szervezése 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító Napfény háza 2014-ben 1 fő (nő) mozgaásszervi 

fogyatékkal élőt, 10 fő (5 nő, 5 férfi) értelmi fogyatékkal élőt és 5 fő (1 nő, 4 férfi) halmozott 

fogyatékkal élőt látott el. Az ellátottak közül a fogyatékosság súlyossága tekintetében 3 fő enyhe, 4 

fő középsúlyos, míg 8 fő súlyos fogyatékkal él. Ebből 8 fő részleges segítséget igényel, 7 fő teljes 

ellátást igányel.  

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összegből:101.187.423.- Ft-ból. 

Kerepes Szociális Családsegítő Otthon felújítása és az Idősek és Fogyatékkal élők klubjának építése 

megtörtént. 

Kerepesen első számú prioritásként kezelendő a társadalmi esélyegyenlőség, ebben a szellemben 

kereste lehetőségeit a település vezetősége a szociális szolgáltatások színvonalemelésére, melyet a 

Közép Magyarországi Operatív Program keretében talált meg. A „Kerepes szociális családsegítő 

otthon felújítása és az idősek nappali klubjának építése” című projekt Támogatási Szerződése 2010. 

szeptember 9-én lépetthatályba. 

Az KMOP-4.5.1-09-2009-0013 azonosító számú fejlesztés 2010. szeptember 9. és 2012. augusztus 

31. között valósult meg. A Kedvezményezett a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületében 

fűtéskorszerűsítést és utólagos hőszigetelést végeztetett, az idősek és fogyatékosok nappali klubját 

pedig egy Wesselényi utcai, jelenleg üresen álló telekre építtette. A családsegítő energetikai 

korszerűsítése által jelentősen csökkentek a szolgálat működési költségei, így a megtakarított 

összeget az önkormányzat további fejlesztésekre fordíthatja. A klub egy 200m2 fogyatékossággal 

élők számára külön foglalkoztató tér létesül. Lehetőség nyílt bel- és kültéri programok szervezésére, 

tisztálkodásra, mosásra, étkezésre. 
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Az idősek és fogyatékosok klubja kivitelezésének során nagy hangsúlyt kapott az esélyegyenlőség 

megteremtése, ezért megtörténik az intézmény teljes körű akadálymentesítése, mely minden jellegű 

fogyatékosságra kiterjed. A településvezetés jövőbeli célja a fejlesztési lehetőségek további 

kiaknázása, hogy Kerepes tovább haladhasson a megújulás útján. 

nagyságú épületben kap helyet, ahol mind a szép korúak, mind a 

A nappali klub az igénybe vevők szükségleteihez igazodó segítségnyújtását biztosítja, 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, hogy a fogyatékkal élő emberek családjainak segítése, tehermentesítése, esetleges 

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

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. 

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

vagy középsúlyosan sérült, autista, illetve halmozottan sérült fogyatékkal élők. 

Demens személyek nappali elhelyezésére nincs lehetőségünk. 

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

élő, elsősorban kerepesi, személy, aki 

 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. (Munkanapokon reggel 7 és 8 óra között, valamint délután 16 és 17 óra között ügyeletet 

biztosítunk.) 

Szolgáltatások köre 

Szolgáltatások: 

 igény szerint étkeztetés biztosítása 

 lehetőség biztosítása alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére 

 mentálhigiénés gondozás 

 kapcsolattartás a kezelő és szakorvosokkal. 

 egészségügyi ellátás segítése (rendszeresen szedett gyógyszerek beadása és ennek 

dokumentálása) 

 szabadidős programok szervezése 

 szükség szerint az egészségügyi ellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás 

segítése 

 hivatalos ügyek intézésének segítése 

 foglalkoztatás lehetőségének szervezése 

 életvezetés segítése, 

 tanácsadások (életviteli pszichés, szociális) 

 közösségi tér biztosítása a családtagok, szakemberek számára, 

 egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások szervezése 

 a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesítése 

 a fogyatékos emberek segítése abban, hogy állapotuk és képességeik javítására érdembeli 

erőfeszítéseket tehessenek 

 a Szakértői Bizottság javaslata alapján fejlesztő felkészítés biztosítása 

A szakmai feladatellátást az integrált intézmény többi részegysége is segíti, olyan módon, hogy a 

családsegítést ellátó munkatársak az intézményi telephelyen rendszeresen (csütörtöki napokon) 
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ügyeletet tartanak. Az intézményben kéthetente orvosi konzultációs lehetőséget megbízási 

szerződéssel biztosítunk. 

Az Egyéni Gondozási Terv, mint az ellátás szakmai alapja, meghatározza a mindennapi élet 

tevékenységeit. Az egyéni gondozási terv az egyénre szabott bánásmód leírását, az önellátási 

képesség fejlesztését tartalmazó dokumentáció. Az egyéni fejlesztésekért felelős, azt kidolgozó 

munkacsoport félévente, vagy szükség esetén gyakrabban értékeli az elért eredményeket, szükség 

szerint. 

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője 

kérelmére történik. A felvételi kérelem beérkezését követően a szakmai vezető, vagy az általa 

megbízott szakember egyszerűsített előgondozást végez, melynek során tájékozódik a jelentkező 

személyi adatairól, a szociális és lakáskörülményeiről, az orvosi és gyógypedagógiai anamnézisről, 

valamint az aktuális állapotról. Az intézményvezető a kérelmek beérkezési sorrendjében dönt az 

ellátás biztosításáról, a döntésről írásban értesíti a kérelmezőt. Az intézmény vezetője a szolgáltatást 

igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. 

A szolgáltatás igénybevételéért az ellátott térítési díjat fizet. Ha az ellátott nem rendelkezik 

jövedelemmel, a szolgáltatás térítésmentes. 

Az ellátást igénybeve vőknek az ellátásokért személyi térítési díjat kell fizetni, melyet a település a 

7/2015 (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi 

szabályozásáról egységes szerkezetben 16/2015 (IV.29), 20/2015 (VII.2), 23/2015 (VIII.27), 

28/2015 (X.29), 4/2016 (III.9), és 8/2016 (IV.8) önkormányzati rendelettel szabályozza.  

 

A szolgáltatás a jövedelemmel nem rendelkező ellátottak számára térítésmentes. 

A térítési díj befizetésére minden kedden és csütörtökön 8-14 óra között van lehetőség a 

telephelyen. 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben feltárt problémák és új fejlesztési lehetőségek. A 

korábban beazonosított probléma aktualitásának vizsgálata. 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 
beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nem minden fogyatékkal élő van tudatában a 
segítő lehetőségeknek. 

Információs és kommunikációs 
akadálymentesítettség biztosítása 

A társadalom sajnos még mindig nem képes 
elfogadni, illetve teljes jogú emberekként kezelni a 
fogyatékkal élőket, magas az előítéletesen 
gondolkodók száma. 

Élhető, befogadó társadalom elősegítése, 
társadalmi szemléletformálás 

Adathiány, a településen élő fogyatékosok 
számáról, helyzetéről 

adatgyűjtés, helyzetelemzés készítése 

 
 

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

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 

bemutatása 
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A katolikus Egyház küldetése szerint hirdeti az evangéliumot, részt vesz a társadalmi életben az 

emberi alapjogok, az erkölcs, az ifjúság és család védelmében, a közjó szolgálatában. Az 

Egyházközség tevékenységéhez tartozik a katolikus hívek lelki gondozása,  a karitatív szolgálat, 

istentiszteleti cselekmények végzése, hitoktatás, a szentségek kiszolgáltatása az élet különböző 

szakaszaiban. 

Evangélikus egyház 

Az Evangélikus Egyház kerepesi híveit a csömöri anyagyülekezet látja el, ugyanis a községben nem 

rendelkezünk templommal, imaházzal. 

Református egyház  

A Kerepesen, Szilaligeten élő reformátusok szervezetileg a Kistarcsai Református 

Egyházközséghez tartoznak. 

Mindhárom egyház tevékenységéhez hozzá tartozik a hívek lelki gondozása, a karitatív szolgálat, a 

közösségi életben való aktív részvétel. 

 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

Településünkön 3 kisebbségi/nemzeti önkormányzat működik: 
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
3. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Szilasligetért Egyesület 
Elnök: Molnár János 
Az egyesület kiemelt működési célja: hogy működési körében társadalmi- illetve 

szervezőmunkával, pályázatok megírásával és benyújtásával, valamint egyéb módon segítse elő a 

helyi infrastruktúra fejlesztését, a település környezetének ápolását, valamint a településen élő 

lakosság egészséges testi, szellemi, kultúrális fejlődését. Az egyesület fenti céljainak elérése 

érdekében együttműködik a helyi önkormányzattal, valamint más hasonló célokért küzdő bel- és 

külföldi szervezetekkel. 
Az egyesület, figyelembe véve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26. §-

ában foglaltakat, az alábbi konkrét célok megvalósítását tűzte ki maga elé:  

 a helyi közúthálózat fejlesztése 

 a Wéber Ede park lakóparkká nyilváníttatása, s az ennek megfelelő előírások megvalósítása 

 csapadékvíz elvezetés 

 az ivóvíz minőségének javítása 

  a színvonalas alsófokú oktatás megteremtéséhez szükséges tárgyi, technikai eszközök 

előteremtése 

  a diák és szabadidősport tevékenység feltételeinek biztosítása, az ennek megteremtéséhez 

szükséges tárgyi eszközök beszerzése 

 a tagok és a tagszervezetek által végzett érdekképviseleti tevékenység 

  

 Az Összefogás Környezetünk Védelméért Egyesület 

Elnök: Attak Lászlóné 
Levelezési cím: 2145 Ady Endre u. 111. 
Telefon: o6-2o-359-2627 
e-mail: okve@fibermail.hu 

Tevékenységi köre környezet és természetvédelem. Jelszó: Gondolkozz globálisan, cselekedj 

lokálisan! Ennek jegyében az elmúlt években igyekeztünk a település lakosainak figyelmét a 

környezettudatos viselkedésre irányítani, a helyi döntéshozókat tájékoztatni, intézkedéseik 

meghozatalában szakmailag segíteni. Zöld Hírlevélben évszakonként aktuális környezet és 

állatvédelmi hírekkel, közérthető beszámolókkal szolgálunk. 

  

mailto:okve@fibermail.hu
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H T C /Hanyagolt Tehetségek Klubja / 
A HTC vezetője:  Oravecz István 
Cím: 2144 Kerepes, Juhász Gy. u. 12 

E-mail:orika@vnet.hu 

Tel.:06-20-3478-044, 06-28-492-762 

Baráti közösségünk első szárnypróbálgatásai a 80-as évek közepére tehetők, melyeknek színhelyei 

különböző borítású ( fű, aszfalt…) focipályák voltak Kerepesen. A napi rendszerességgel egymás 

ellen vívott mérkőzések során felgyűlt játéktudást szerettük volna összemérni másokéval, így helyi 

amatőr tornákra ( Húsvét Kupa, Augusztus 20. Kupa ) neveztünk be. Az eleinte műkedvelő társaság 

az évek során egyre szervezettebb, egyre jobb lett tudásban, erőnlétben, küzdőképességben. A tagok 

időnként cserélődtek, de jellemzően mindenki kerepesi lakos. A Kistarcsai Kispályás Labdarúgó 

Bajnokságban 2001-ben a III., 2004-ben a várva várt I. helyet sikerült megszereznünk. Jelenleg is 

vezetjük a tabellát. 2004-ben a. Kistarcsai Napokon III. helyezést , Budapesten 14 csapat 

részvételével műfüvön rendezett Metrofoci bajnokságban I. helyezést értünk el. Gödöllőről a 

Trident Kupát és az Augusztus 20-i Vándorkupát is sikerült elhoznunk, az Október 23-a tiszteletére 

rendezett tornán másodikok lettünk. A csapat relikviáit Kerepesen a Juhász Gy. utca 12. szám alatti 

pékségben láthatják az érdeklődők. 
A HTC jelenlegi névsora: 
 Bokor Levente, Gál Miklós, Hajas Balázs, Kundra Csaba, Navratil Tibor, Oravecz István, Oravecz 

Tibor, Sallai Zoltán, Szabó András, Szabó Sándor, Voina Gábor, Zombori Hubert, Zombori László 
  

Kisvirág gyermek tánccsoport 
A Kisvirág gyermek tánccsoport 1998. szeptemberében jött létre Ragoncza Imre táncművész-tanár 

vezetésével. Az öt fővel indított csoport 6-13 éves korú gyermekekkel foglalkozik, jelenleg 57 tagja 

van. A településen ez az egyetlen olyan gyermekközösség, amely az iskolai kereteken kívül, ilyen 

létszámban fogja össze a  gyermekeket. 2004 januárjától megvalósult a korcsoportos felbontás. Az 

óvodás és kisiskolás gyermekek alkotják a kis, a felsőbb évesek a nagy korosztályt. A csoport életre 

hívásában fontos szempont volt, hogy a helyi iskola tantervében szerepel a néptánc oktatása. Ez 

képezi a csoportba kerülő gyermekek tánctudásának alapjait. 
A csoport a település kulturális eseményein folyamatosan jelen van, és egyre több meghívásnak tesz 

eleget az ország számos területén. Különböző kulturális programokon méltán tudja képviselni a 

települést, bemutatni annak hagyományait a viselet, valamint a táncok tekintetében. A 

hagyományőrzésen kívül másik cél a szalontáncok megismertetése. 

Jelenleg az alábbi táncok szerepelnek műsoraikon: Szatmári táncok, Dunántúli táncok, Betyár 

tánc, Moldvai táncok, Hajlikázó, Szlovák táncok, Hegyközi verbunk és csárdás, Karikázó, "Tavasz-

tavasz" gyermekjáték, "A kalap", Regtime, Keringő, "Ír hangulatok", Country, Reneszánsz tánc 
A Szlovák táncokban az énekek eredetiben, szlovák nyelven hangoznak el. 

  

Szilasligeti Teleház Egyesület 
  

Székhely: 2145 Szilasliget, József Attila út 128. 

Honlap: http://szilastelehaz.uw.hu 

e-mail: szilasliget@telehaz.hu 

  

Magyarországon egyre több településen (kb.500) működik TELEHÁZ. Szilasligeten a Teleház 

létrehozásának gondolata 2001 nyarán fogant meg, egy pályázat kapcsán, ahol 5 db számítógépet 

és egy fénymásolót, valamint egy színes nyomtatót lehetett nyerni. A sikeres pályázatot követően 

2001 októberében megalakult a Szilasligeti Kiemelten Közhasznú Egyesület. Újabb pályázaton 

szerepelt eredményesen  2002-ben az Egyesület, ahol ismét 5 db számítógépet, fénymásolót, színes 

nyomtatót és egy szkennert nyert. 

  

Pátria Civil Közhasznú Egyesület 
2145 Kerepes, József A. u. 128. 
tel./fax: 06/28-481-794 vagy 06/28-480-382 

mailto:orika@vnet.hu
http://szilastelehaz.uw.hu/
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honlap: http://patriacivil.fw.hu/ 

e-mail: patriacivil@vipmail.hu 

2004 áprilisában alakult lokálpatrióta szervezet, amely Kerepes település demokratikus fejlődését a 

nyilvánosság és a közösségfejlesztés jegyében kívánja segíteni. Közhasznú tevékenységei: nevelés, 

oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, 

természetvédelem, környezetvédelem, euroatlanti integráció elősegítése, sport. 
A megalakulás óta havonta megjelenik az Egyesület hivatalos lapja, a Civil Iránytű, amely a 

lakosság széles körű helyi tájékoztatásának egyik eleme kíván lenni. Az Egyesület 

közösségfejlesztő és nevelő-oktató-ismeretterjesztő tevékenysége 2005-től bontakozik ki. A község 

kulturális örökségei megóvására is tesznek kísérleteket. Szándékoznak létrehozni és gondozni egy 

Wéber Ede emlékhelyet, valamint elősegíteni a község parkosítását. A környezet megóvása 

érdekében csak a családi házas beépítéseket támogatják, a sűrű beépítéseket nem. Az euroatlanti 

integráció keretében – lehetőség szerint – hasonló európai községekkel keresnek kapcsolatokat. 

Támogatják a sportolási lehetőségeket és a szabadidős és sportlétesítmények építését. 

  

Kerepesi Pávakör Egyesület 
Székhely: 2144. Kerepes, Templom u. 3. 
Egyesületi vezető: Burkovics Péterné 
Tánctanár: Szilágyiné Suba Éva 
Levelezési cím: Burkovics Péterné 2144. Kerepes, Ilka u. 5. 
Telefon: 06 28/ 490 257;  06-70/ 244 08 56;  06-20/ 359 43 45 

Vass Lajos vezetésével 1974 őszén alakult a Pávakör. A Pávakör 1975 márciusában, a nőnapon 

szerepelt először, amit hivatalos kezdésnek tekintünk. Kerepes és Kistarcsa egyesülését követően 

Népdalkör lett a csoport neve 1990-ig. A népdalkör 1989. decemberben alakult egyesületté, és ezt 

követően 1990-ben visszavette a Pávakör nevet. Azóta hivatalosan Kerepesi Pávakör Egyesületként 

működik. A hivatalos kezdés óta nagyon sok meghívásunk volt hazánkból és szerte a világból, 

melyeknek szívesen tettünk eleget. A Pávakör számtalan szereplése során Magyarország minden 

tájegységét bejárta, az ország szinte minden zugába eljutott. A történelmi Magyarország területén 

Kárpátaljára és Erdélybe sokszor látogatunk.  
Vendégszerepléseinkkel eljutottunk Németországba kétszer, Olaszországba háromszor (itt elismerő 

oklevelet is kaptunk), Görögországba háromszor, Izraelbe és Párizsaba egyszer. 

Kaláris Hagyományőrző Egyesület 
Elérhetőség: 2144. Kerepes, Szilasligeti u. 18. 

Egyesületi elnök: Aranyos Károly 
Egyesületi alelnök: Székely Tibor 
Telefon: 06 28/ 560 245 

Az egyesület célkitűzése, hogy 
• a népi kismesterségeket megőrizze és átmentse a jövő számára; 
• lovas katonai hagyományok felelevenítése és életben tartása; 
(elsősorban a XIX. századi Sándor-huszárok és betyárok lovas 
hagyományainak megőrzését jelenti)  

Meghívás alapján a térségünkben szervezett ünnepségek méltóságát kívánjuk emelni lovas 

huszárjaink díszőrségével, felvonultatásával. 

  

Kalász Egyesület (Katolikus Asszonyok és Leányok Szövetsége) 
Székhely: 2144. Kerepes, Hársfa u. 23. 
Egyesületi elnök: Kis Károlyné 
Telefon: 06 28/ 491 099 

Az egyesületünk a közösségépítésben segítő, otthonteremtést elősegítő egyházközségi 

mozgalom. Jézust szerető, önmagát nevelő, másokra figyelő, közösségükben szolgáló asszonyok, 

leányok közössége. Az egyesület tagjai derűsen végzik munkájukat, imaközösséget alkotnak, 

templomi szolgálatot vállalnak, szülői hivatásra nevelik a lányokat. 

Egyesületünk célkitűzése: 

• Az Egyesület tagjai Hitükben erős-, erkölcsükben tiszta-, nemzeti érzelmükben öntudatos-, 

http://patriacivil.fw.hu/
mailto:patriacivil@vipmail.hu
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gazdaságilag képzett asszonyok legyenek. 
• A búzakalász mintájára a Kalász szemeinek rendezett közössége, egysége valósuljon meg, ahol 

mindegyik szemnek megvan a helye, feladata és rendeltetése. 

Tíz falu egy asztal gondolat jegyében évente egy - egy település Kalász közössége lát vendégül más 

kalász közösségeket. 

Kerepesi Gyermekekért Közhasznú Alpaítvány 
Székhely: Széchenyi István Általános Iskola 2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2. 
Alapítvány elnöke: 

Elérhetőség: Levélben és személyesen a székhelyen, 
Tel.:  06 28/ 560 440; 06 28/ 560 441 
E-mail: iko032373@freemail.hu     

Az alapítvány tevékenysége: 
• 7. és 8. osztályosok tanulmányi kirándulásainak támogatása Széchenyi Istvánhoz kötődő 

településekre és térségükbe; 
• Rendezvények szervezése, lebonyolítása; 
• Az oktatási intézmény fejlesztése, gyermekek támogatása. 

Az alapítvány a jövedelemadó felajánlott 1 %-ának fogadására jogképes. Az alapítvány célzott 

támogatásokat is tud fogadni, amely csak az adományozó által megjelölt feladatra fordítható. 

  

Hosszú Élet Alapítvány 
Székhely: 2144. Kerepes (Szilasliget), Bajcsy Zsilinszky u. 41. 
Alapítvány elnöke: Borka Sándorné 

Elérhetőség: Levélben és személyesen a székhelyen, 
Tel.:  06 28 482 901 
Az alapítvány 2002. szeptember 30-án jött létre. 

Az alapítvány célja: 
• Az idősek és rászorulók támogatása, segítése; 
• Terveink között van egy napközi-otthonos idősek otthona létesítése. 

Palánta Hagyományőrző Közhasznú Alapítvány 
Székhely: 2144. Kerepes, Szabadság út 260. 
Alapítvány elnöke: Lengyelné Jankovics Mária 

Az alapítvány óvónők összefogásával jött létre 1999-ben. 

Az alapítvány célja: 
• Hagyományok ápolása 
• Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása 
• Az óvoda tárgyi eszközeinek fejlesztése 

Az alapítvány a jövedelemadó felajánlott 1 %-ának fogadására jogképes. 

Elérhetőség: Levélben és személyesen a székhelyen, 
Tel.:  06 28 560 320 
Fax.: 06 28 560 321 
e-mail: Lmari@fibermail.hu 

  

Szilasliget-Széphegyi "Együtt-Egymásért" Nyugdíjas Klub 
Székhely: 2144. Kerepes (Szilasliget), Bajcsy Zsilinszky u. 41. 
Klub elnöke: Dudás Istvánné 

Elérhetőség: Levélben és személyesen a székhelyen, 
Tel.:  06 28 482 901 

A Klub tagjai 2004-ben ünnepelték a szervezet megalakulásának 40. éves évfordulóját. 

A klub programja: 

• Kéthetente tarunk szombat délutánonként állandó összejöveteleket az úgynevezett klubnapokon, 

a klubnapot a Szilasligeti Tagiskola nagytermében (2145 Kerepes, Mártírok útja 65.) tartjuk; 
A következőkben ezeket a klubnapokat a Szilasligeti Közösségi Házban (2145. Kerepes 

/Szilasliget/, József Attila park 3.) kívánjuk tartani még szervezés alatti időponttal. 
• Állandó programjaink közé tartozik a szinte havonkénti kirándulás, melyet a legtöbbször valamely 

mailto:iko032373@freemail.hu
mailto:Lmari@fibermail.hu
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termálfürdő köré szervezünk; 
• Évente egyszer általában 10 napos időtartammal Hajdúszoboszlón, Cserkeszőlőn, vagy egyéb 

gyógyfürdő helyen üdülünk, szintén közös szervezéssel; 

• Alkalmanként színház előadásokra szervezünk csoportos utat Budapestre. 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

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

szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének folyamatába 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

Romák és mélyszegénységben élők: 

Intézkedés címe: Közbiztonság növelése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Elszaporodtak a településen, a közterületen történő vandál cselekedetek és 

megnőtt a betörések, lopások száma.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

  

A településen előforduló bűnesetek számának csökkentése 

A településen élők biztonságérzetének javulása 

 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Adatgyűjtés a veszélyeztetett területekről 

Partnerek bevonása 

Kamerák helyének megtervezése 

Pályázat  

Megvalósítás, fenntartás 

Rendőrőrs létrehozása, polgárőrség megszervezése 

Résztvevők és 

felelős 
polgármester 

Partnerek polgárőrség, rendőrség, Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2018.08.24 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A településen előforduló bűnesetek számának csökkentése 

A településen élők biztonságérzetének javulása 

 

Rendőrségi beszámolók. Együttműködések száma. Kiépített kamerák 

száma. 

 

Szoros együttműködés, műszaki karbantartás 

Kockázatok  
és csökkentésük 

eszközei 

Nem lesz ilyen típusú pályázat, pályázatfigyelés 

Szükséges 

erőforrások 
pénzügyi, technikai, humán 
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Intézkedés címe: Európa uniós normáknak megfelelő orvosi rendelő kialakítás 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A körzeti orvosi rendelők állapota nem megfelelő állapotú, javítani kell az 

elérhető szolgáltatások minőségén. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Egészségügyi Központ létrehozása, rendelők felújítása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Állapotfelmérés. Építésügyi és kivitelezési lehetőségek számbavétele 

Tervezés. Hatályos jogszabályok. Építészeti tervek elkészítése. Használati 

érték, kialakítás, elrendezés, jogszabályi követelmények. 

Költségvetés. 

Tervdokumentáció. 

Pályázat, megvalósítás. 

Engedélyeztetési eljárás. 

Résztvevők és 

felelős 
polgármester, háziorvosok,  

Partnerek szakhatóságok, település lakossága 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2018.08.24 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

felújított rendelők száma, szolgáltatást igénybevevők elégedettebbek, 

igénybevevők számának növekedése. Szociális szolgáltatások minősége 

javul, lakosság egészségügyi állapota javul.  

Kockázatok  
és csökkentésük 

eszközei 

Felújítás vs. egészségközpont? Megfelelő a település lakóinak az igényeit a 

legmegfelelőbb módon kielégítő szolgáltatási mód megtalálása, alapos 

igényfelmérés, állapotfelmérés. Nincs megfelelő pályázati forrás. 

Szükséges 

erőforrások 
humán, technikai, pénzügyi 

 
 
 
 

Intézkedés címe: Az oktatási színvonal emelése az általános iskolában 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A települési iskola vonzerejét növelni szükséges, az oktatási színvonal 

emelésével, az oktatási eszközállomány megfelelő szintre hozásával. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

Az intézmények szakmai programja járuljon hozzá a sokszínű, a valós igényeken 
alapuló nevelési és oktatási munkához. Gyermeklétszámhoz igazodó, 
hatékonyan működő közoktatási intézményhálózat kialakítása, jól képzett 
humán erőforrással, a társadalmi változásokra érzékenyen reagáló 
szolgáltatással és választékkal. A jogszabályokban meghatározott valamennyi 
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időegységekre 

bontásban 

feladat ellátása. A korosztály igényeihez igazodva az ismeretátadás újfajta 
módszereinek meghonosítására való törekvés.  Kompetencia alapú oktatás, az 
interkulturális tanulás lehetőségeinek bővítése, az élethosszig tartó tanulás 
igényének terjesztése a fiatalok körében. 

Az iskolai tanulmányi teljesítmény növelése, a gyengébb 
teljesítményűeknek sikerélmény nyújtása, a tanulmányi munkában és a 
szabadidő értékteremtő módon való eltöltésében, az osztályközösségek 
együttműködésének fejlesztése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Az iskolaépület rekonstrukciójával és igény szerinti bővítésével és az 

oktatási eszközállomány megfelelő szintre hozásával tervezzük ezt 

megvalósítani.   

Állapotfelmérés. Építésügyi és kivitelezési lehetőségek számbavétele 

Tervezés. Hatályos jogszabályok. Építészeti tervek elkészítése. Használati 

érték, kialakítás, elrendezés, jogszabályi követelmények. 

Költségvetés. 

Tervdokumentáció. 

Pályázat, megvalósítás. 

Engedélyeztetési eljárás.  
Gondoskodni a nevelés-oktatás korszerű metodikai, infrastrukturális 
feltételeinek bővítéséről. 

 

Résztvevők és 

felelős 
polgármester 

Partnerek iskolaigazgató, Klikk 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2018.08.24 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Kisebb osztálylétszámok, jobb kompetencia mérési eredmények, sokszínű 

lehetőségek, elkészült színvonalas osztálytermek száma. Alap és 

középfokú oktatásban résztvevők teljesítménye javul. Hosszú távon 

növekszik a város versenyképessége, és a személyes életminőség. 

Kockázatok  
és csökkentésük 

eszközei 

Megfelelő adatgyűjtés és állapotfelmérés, pontos tervezés. 

Szükséges 

erőforrások 
humán, technikai, pénzügyi, pályázati 

 
 

Intézkedés címe: Sportélet fejlesztés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Kerepes népességvonzó és népességmegtartó ereje az elmúlt időszakban a 

hazai tendenciákkal ellentétesen folyamatosan növekszik. Növekszik az 

aktív korúak és gyermekek száma. Nincs a településen megfelelő 

rekreációs, sportlehetőség.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

A szabadidős programok városi szintre emelése, a települési sportélet 

fejlesztése. 

A már meglévő lehetőségek bővítése a hagyományok ápolása. 
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rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Infrastruktúrát teremteni a sportoláshoz A környezet biztosította, 

egészséges életmódra nevelő programok szervezése.  

Új sportház építése  

 

 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Igényfelmérés 

Állapotfelmérés 

Lehetőségek kiaknázása 

Hatáselemzés  

Tervezés 

Forráskeresés 

Megvalósítás 

Résztvevők és 

felelős 
 

Partnerek Térségi együttműködések 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2018.08.24 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Infrastrukturális fejlesztések számának növekedése, sportolási lehetőségek 

számának növekedése, egészséges életmódra nevelő programok száma, 

résztvevők száma, új sportház átadása. 

Kockázatok  
és csökkentésük 

eszközei 

Városi szolgáltatások alacsony szinten tartása, városi infrastruktúra 

fejletlensége. 

Természeti adottságok kiaknázása, racionális terület felhasználás, a 

szolgáltatások igényekhez való igazítása, demográfiai kihívások kezelése. 

Közterületi zöldfelületek egységes rendszerének kialakítása. 

Szükséges 

erőforrások 
humán, technika, pénzügyi, pályázati 

 
Ezt törölni kellene: nincs adatunk, nem a mi feladatunk stb. 

Intézkedés címe: 
180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek számának 

csökkentése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A regisztrált munkanélküliek közel 70%-a 180 napnál régebben 

munkanélküli. 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek aránya hosszú távon 

csökken 

Közfoglalkoztatás, munkahelyteremtő programok, képzési lehetőségek 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

A helyi vállalkozások munkavállalók segítése, helyzetbehozása. 

Vállalkozások letelepítés feltételeinek kidolgozása 
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szedve 

Résztvevők és 

felelős 
polgármester 

Partnerek helyi vállalkozások, közfoglalkoztatás szervezők, Munkaügyi Központ 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2018.12.01. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek aránya hosszú távon 

50% alá csökken, munkaerő-piaci aktív részvétel 

Kockázatok  
és csökkentésük 

eszközei 

Motiválatlanság, nem megfelelő képzettség, elavult a piaci viszonyoknak 

nem megfelelő képzettség, munkatapasztalat hiánya. Megfelelő 

szakemberek bevonása, pályaorientáció, egészségi állapot felmérés, aktív 

munkaerő piaci eszközök alkalmazása. 

Szükséges 

erőforrások 
humán, pénzügyi, technikai 

 

Gyermekek: 

 

Intézkedés címe: 

A gyermekek esélyegyenlősége érdekében és a fiatalok településhez 

kötődése érdekében az önkormányzat szervezze a településen élő 

diákok önkéntes foglalkoztatását oly módon, hogy ez a felajánlott a 

településen hozzon eredményt. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Nem volt megoldott az érettségi előtt álló diákok önkéntes munkájának 

biztosítása 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Az érettségiző diákok szerezzék meg az érettségi bizonyítvány kiadásához 

szükséges igazolást arról, hogy önkéntes munkában vettek részt a 

jogszabályban előírt kötelező óraszámban. Az elvégzett önkéntes munka 

eredményei a település életében hozzanak változást. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Önkéntes munkát biztosító intézmények felkutatása, tevékenységek, 

feladatok és lehetőségek összegyűjtése. A diákok kiközvetítése az 

intézményekbe az iskolán keresztül 

Diákok bevonása az idősek informatikai képzésébe, rendezvények 

szervezésébe 

A tevékenység fenntartása 

Résztvevők és 

felelős 

KLIK, oktatási intézmények vezetői, Polgármesteri Hivatal 

Polgármester 
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Partnerek 
Önkéntes munkát biztosító szervezetek 

Általános Iskola 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Munkát biztosító szerveztek, intézmények száma, önkéntes munkát végzett 

diákok száma, ellátott feladatok fajtái, száma 

 

Törvényi szabályozás 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Elmaradása esetén a diákok nem kapnak érettségi bizonyítványt  

önkéntes munka lehetőségének biztosítása 

Szükséges 

erőforrások 
humánerőforrás 

 

Intézkedés címe: Gyermekek-információk 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Magas a veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek száma 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Lakossági szemléletformálás, mentálhigiénés foglalkozások biztosítása a 

rászorulóknak, továbbá rendszeres rendezvények szervezése, a 

rendezvényen résztvevők nyomonkövetése a jelzőrendszeri tagokkal 

együttműködve 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Tematikus rendezvények szervezése, előadók meghívása. 

A településen működő intézményekben való minél gyakoribb 

megjelenítése a témának a jelzőrendszeri tagok segítségével 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester 

Partnerek Szociális Alapszolgáltatási Központ, településen működő intézmények 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Rendezvények száma 

Megtartott rendhagyó órák, osztályfőnöki órák, óvodai foglalkozások 

száma 

Rendezvényen résztvevők száma 
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Kockázatok  
és csökkentésük 

eszközei 

Nem jut el az információ a célcsoporthoz. A foglalkozások és 

rendezvények látogatottsága nem nő. Az információk célzott eljuttatásával 

több ember szólítható meg. 

Szükséges 

erőforrások 
Humán, pénzügyi 

 

Intézkedés címe: Mélyszegénységben élő gyermekek fejlesztése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Mélyszegénységben élő és telepi körülmények között élő gyermekek le 

vannak maradva kortársaikhoz képest 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A már most is működő Mosoly vár tevékenységének fenntartása és 

szélesítése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Pályázatok figyelése, sikeres pályázat esetén újabb programok biztosítása 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester 

Partnerek Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Foglalkozásokon résztvevő gyermekek száma 

Településen tematikus programok száma 

Fejlesztésben résztvevő gyermekek fejlesztésben eltöltött ideje, látogatásai 

száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 

eszközei 

Kapacitáshiány. Forráskeresés 

Szükséges 

erőforrások 
Humán és pénzügyi 

 

Intézkedés címe: 
Információk elérhetőségének biztosítása, bekapcsolódás a 

digitális világ nyújtotta lehetőségekbe. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Egyre több a szociálisan hátrányos helyzetű gyermek él 

településünkön. Hátrányuk csökkentése érdekében fontos 

tényező a megfelelő információhoz való hozzáférés 

biztosítása. 

Célok -  

Általános megfogalmazás és rövid-

A gyerekek esélyegyenlősége megteremtésének érdekében 

pályázati kiírás esetén részt venni az internethálózat 
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, közép- és hosszú távú 

időegységekre bontásban 

fejlesztésében azért, hogy a tanulók az iskolában és otthon is 

mind szélesebb körű, gyorsan elérhető, korszerű 

információkhoz férhessenek hozzá. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) pontokba 

szedve 

Pályázati források felkutatása 

Pályázaton való indulás 

Résztvevők és 

felelős 
polgármester 

Partnerek  

Határidő(k) pontokba szedve 2018. december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és hosszútávon), 

valamint fenntarthatósága 

Sikeres pályázatok száma 

Internet sebességének növekedése 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 
Nem megfelelő pályázati kiírás 

Szükséges erőforrások Pénzügyi, humán 

 
 
 

Nők: 

Intézkedés címe: 
Gyesen, gyeden lévők elmagányosodásának megelőzése, programok 

szervezése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya mentális állapota lehet 

rosszabb, családi konfliktusokhoz is vezethet. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Szabadidős programok szervezése, igény szerinti bővítése. Baba-mama 

klub létrehozása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

családi szabadidős programok szervezése, lebonyolítása 

Résztvevők és 

felelős 
polgármester 

Partnerek 
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői 

Védőnők,  

Határidő(k) 

pontokba szedve 

családi szabadidős programok szervezése, lebonyolítása – forrás esetén  
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Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

szabadidős programok száma 

programokon résztvevők száma 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

érdektelenség 

Forráshiány, pályázatok figyelése, megfelelő tematika 

Szükséges 

erőforrások 
pénzügyi és humán erőforrás 

 

1.  

Intézkedés címe: 
A kisgyermeket nevelő nők munkavállalási esélyeit rontó szolgáltatási 

hiányosságok csökkentése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

a GYES-ről, GYED-ről való visszatérés a munkaerő piacra mérsékli a 

szegénység kialakulásának kockázatát 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Mielőbbi munkába történő visszatérést támogató minden olyan intézkedés 

biztosítása, ahol az önkormányzatnak ráhatása lehet a munkába történő 

visszatérés segítésére  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az elhelyezésre 

váró gyermekek férőhelyigények biztosítása, intézményi nyitva tartás 

igényekhez való igazítása, a nyári szabadság szünidőre történő 

engedélyezése, nyári szünidőben a gyerekek számára elfoglaltság 

biztosítása. GYES-en, GYED-en lévő és onnan visszatérő, az 

önkormányzatban és intézményeiben dolgozó munkatársakkal való 

kapcsolattartás rendszerének kidolgozása, a visszatérés 

zökkenőmentességének elősegítése.   

 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester, jegyző 

Partnerek Óvoda, iskola, védőnő, családsegítő szolgálat 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Munkanélküli nők számának változása (csökkenése) 

Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható 
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Kockázatok  
és csökkentésük 

eszközei 

Munkahelyi esélyegyenlőségi programokban foglaltak be nem tartása 

Hiányzó esélyegyenlőségi programok elkészítése, azokban foglaltak 

betartása 

Szükséges 

erőforrások 
humánerőforrás 

 

2.  

Intézkedés címe: 

Az önkormányzat tegyen lépéseket a nők és teljesítményük láthatóvá 

tételére: a közterületek, közintézmények elnevezésében, műemlékek 

szobrok emléktáblák állításával igyekezzen kiegyenlíteni a nők és 

férfiak közötti esélyegyenlőséget a reprezentációban. 

Az önkormányzat mérje fel, hogy milyen közterületi eszközöket tud 

alkalmazni a nők és teljesítményük láthatóvá tételére, s melyik 

közterületi területeken tudná ezt megvalósítani 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
nemek közötti esélyegyenlőség reprezentációs hiánya 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

A közterületek közintézmény elnevezésében a nők reprezentálásának 

fokozása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A felmért és még el nem nevezett közterületek esetében a nők 

reprezentálása 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester  

Partnerek javaslattevők 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
folyamatosan 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Nőkről elnevezett terek, intézmények száma,  

 

Képviselő-testület döntése 

Kockázatok  
és csökkentésük 

eszközei 

Nincs annyi közterület, szobor, stb. ami a női-férfi reprezentációs 

egyenlőtlenséget kielégítené. Nincs annyi hírneves, a településhez 

valamilyen módon kapcsolódó nő, akit megjeleníthetnénk. Kutatás. 

Szükséges 

erőforrások 
Költségvetési forrás, pályázati forrás 
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Idősek: 

Intézkedés címe: Nem vagyunk egyedül!  

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Időskori egyedüllét, magányosodás depresszív hatása jelentős 

probléma. Nincsenek idősek számára megelőző, közösségépítő 

„mozgásos” programok 

Célok –  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre bontásban 

Rövid távon: A családtagok szemléletformálása a korosztály 

törődésével kapcsolatban. 

Közép távon: Bevonni a korosztályt településünkön a közösségi 

életbe, „aktív időskor” támogatása, zenés, táncos programok 

szervezése idősek részére 

Hosszú távon: Idősek elmagányosodásának visszaszorítása.  

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

1.Helyzetfelmérés.  

2. Szemléletformálása, kapcsolatfelvétel családdal és az érintettekkel.  

3. Programok szervezése települési szinten. Aktív időskor segítése, 

bevonásuk közösségi munkába. Helyi rendezvényeken való közös 

főzés-sütés, vásározás, zenés-táncos programok szervezése 

 

Résztvevők és 

felelős 
 polgármester 

Partnerek Nyugdíjas Klubbok, Szociális Alapszolgáltatási Központ, 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
folyamatos 

Eredményességi mutatók 

és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók. Elszigetelten, magányban élők arányának 

csökkenése az időkorúak számából. 

Fenntarthatóság: Közösségi élet, Kapcsolattartás a célcsoport 

tagjaival 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Kockázatok: Befordulás, elzárkózás az időskorúak irányából 

Csökkentés eszköze: Kapcsolatteremtés, folyamatos megkeresés, 

kommunikáció 

Szükséges erőforrások Humán, technikai 

 

3.  

Intézkedés címe: Idősek informatikai képzése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Idősek informatikai jártassága alacsony szintű a településen 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

Rövidtávú célok: - adatgyűjtés, elemzés informatikai jártasságról, igényről,  

Középtávú célok:  

-  tanfolyam szervezése, 

 - diák önkéntesek bevonása, 
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hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Hosszú távú célok: - informatikai jártasság megszerzése, ASP rendszer 

bemutatása, bevezetés az internethasználatba 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

a) adatgyűjtés,  

b) pályázat figyelés,  

c) tanfolyam szervezés,  

d) önkéntes munka szervezése,  

Résztvevők és 

Felelős 
 Polgármester 

Partnerek 

- KLIK  

- Nyugdíjas Klub  

- Iskolai, a településen élő tanulók – önkéntes munka 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók, dokumentálása: 

Rövid távon: - adatgyűjtés száma, típusa,  

Közép távon: - megvalósult tanfolyamok száma,  

                      - bevont önkéntesek száma, 

Hosszú távon: - tanfolyamon résztvevők száma, 

  

 Fenntarthatósága: - kapcsolattartás, 

                              - forrásteremtés, 

                              - önkéntes munka, 

                              - szervezés, 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: - érdektelenség,  

                 - számítógép hiánya, internet előfizetés hiánya,  

                 - forrás hiánya,  

 

Kockázatok csökkentésének eszközei: - forrás biztosítása eszköz 

beszerzéshez,                

                                                                internet előfizetéshez  

Szükséges 

erőforrások 
Humán, Pénzügyi 

 

5.  

Intézkedés címe: SZEM Szomszédok Egymásért Mozgalom 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az idősebb korosztályra jellemző, hogy többen közöttük egyedül 

élnek, nem alkalmazkodnak a megváltozott biztonsági 

követelményekhez, berögzült szokásaik és jóhiszeműségük miatt 

könnyen válnak bűncselekmények áldozataivá.   

Célok –  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre bontásban 

A program célja amit már meg is kezdtünk, ennek fenntartása és 

bővítése, hogy a lakóközösségekben előforduló bűncselekményeket 

megelőzze. További céljai, hogy csökkentsék a helyi bűnözési 

lehetőségeket, közösséget teremtsenek, az emberek együttműködve 

képesek legyenek egymás és saját értékeiket védelmezni. Továbbá 
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célja, hogy felhívja a település érintett lakosságának figyelmét az 

éppen aktuális bűnözési, a régóta működő, bevett szokások (nyitott 

kapu, kulcs a lábtörlő alatt) megváltoztatásának szükségességére. 

Elősegítsék a téli időszakra való felkészülést. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

A polgárőrséggel és a rendőrséggel együttműködve tájékozódni az 

érintett lakosság számáról, helyzetéről 

Figyelemfelkeltő tájékoztató anyagok eljuttatása az érintettek 

számára, a rendőrség által megtartott előadások megszervezése, a 

SZEM céljainak ismertetése, kapcsolódási lehetőségek. 

Tájékoztatni a lakosságot a SZEM jelentőségéről és lehetőségeiről 

Figyelmeztető tevékenység: a berögződésekből adódó áldozattá válás 

elkerülése miatt. 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester, Rendőrség, Polgárőrség 

Partnerek Nyugdíjas Klub 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
megvalósítás folyamatos 

Eredményességi mutatók 

és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

A SZEM taglétszámának bővülése, csökken a bűneset száma 

Fenntarthatóság: Folyamatos kapcsolattartás az idős személyekkel, 

intézményekkel, rendőrséggel 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Nincs megfelelően megszervezve és összehangolva a tevékenység. A 

közösség figyelmének fókusza a bűnözésről a magánélet felé tolódik. 

Szükséges erőforrások humán 

 

6.  

Intézkedés címe: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A településen élő idősek egészségi állapota, szociális helyzete miatt nem 

képes veszély esetén ellátni magát vagy segítséget hívni, ezért fontos a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A település lakosságánál lévő segélyhívó készülék megfelelő használatára 

képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek 

részére az önálló életvitel fenntartása, krízis elhárítása. 

Rövidtávú cél: felmerülő igények felmérése, pályázati források 

feltérképezése, pályázaton való részvétel 

Középtávú cél: jelzőrendszer kiépítése, működéshez szükséges tájékoztatás 

biztosítása, együttműködések kialakítása 

Hosszútávú cél: a lakosságban élő, minden rászoruló részére folyamatosan 

biztosítani a készüléket és működtetni a rendszert 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

Pályázati forrás előteremtése 
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tartalma) pontokba 

szedve 

Résztvevők és 

felelős 
polgármester 

Partnerek Orvos, mentő, rendőrség, házi gondozó szolgálat 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

kihelyezett készülékek száma 

ellátott vészjelzések száma 

együttműködésbe bevont partnerek száma 

Fenntarthatóság: készülékek folyamatos biztosítása 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Készülékek meghibásodása, forráshiány, garanciák kialakítása 

Szükséges 

erőforrások 
humán, anyagi 

 

Fogyatékkal élők: 

Intézkedés címe: Alkalmazásszolgáltató (ASP) központ kiépítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Nem minden fogyatékkal élő van tudatában a segítő lehetőségeknek. A 

fogyatékossággal élők nehezen vagy körülményesebben tudnak hivatali 

ügyeket intézni, elektronikus úton viszont gyorsabban elintézhetőek 

lennének azok az ügyek amiért máskor személyesen kellene elmenni a 

hivatalba. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Információs és kommunikációs akadálymentesítettség biztosítása 

A hivatali ASP rendszer kiépítése 

Lakosság tájékoztatása, a rendszer működésének ismertetése 

Állampolgárok és vállalkozások igényeihez igazodó, egységes 

önkormányzati e-ügyintézési szolgáltatások megvalósítása.  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Pályázaton való részvétel, forrásszerzés. 

Rendszer kiépítése 

Lakosság tájékoztatása 

Elégedettségi kérdőív 

Résztvevők és 

felelős 
polgármester 
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Partnerek  

Határidő(k) 

pontokba szedve 

Folyamatos: pályázatok figyelése, pályázatok beadása 

Forrás esetén azonnal 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az ASP rendszeren keresztül indított hivatali ügyek intézése elintézhető 

ügyek száma 

Ügyintézéssel való elégedettség növekedése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

forráshiány, lakosság tájékozatlansága 

Szükséges 

erőforrások 
anyagi 

 

4 

Intézkedés címe: 

Településen élő iskolás gyermekek számára a védett tulajdonságú 

csoportokkal kapcsolatos érzékenyítés, ismeret átadás valósuljon meg 

a tanórai és tanórán kívüli programok keretében, szolgáltató civil 

szervezetek bevonásával, ismeretadó érzékenyítő programok átadása, 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Többségi társadalom érzéketlensége a fogyatékosok problémái iránt, 

gyermekek elfogadó képességének mértéke alacsony 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

A védett tulajdonságú csoportokkal kapcsolatos érzékenyítés, tanórán, 

azon kívül, civil szervezetek bevonásával 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Civil szervezetek felkutatás, felkérése a programok megtartására, az 

ismeretanyag átadására, közösségi rendezvényeken való részvétel. 

Résztvevők és 

felelős 
Oktatási intézmények vezetői 

Partnerek Civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
folyamatosan 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

Felkért civil szervezetek száma, 

Programok száma, a programon részt vett iskolások száma,  

Iskolák programjaiba történő beépülés 
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(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Több lépésben szükséges érzékenyíteni, komplex programok 

Szükséges 

erőforrások 
Humánerőforrás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

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  K 

Intézkedé

s 

sorszáma  

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A 

célkitűz

és 

összhan

gja 

egyéb 

stratégi

ai 

dokume

ntumok

kal  

Az 

intézkedé

s 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításán

ak határideje  

Az intézkedés 

eredményesség

ét mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításáh

oz szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósá

ga  

Változások/Eredmén

yek 

1 Esélyegyenlőség 

esélyegyenlőségi 

munkatárs 

kijelölése 

Az Európai Uniós 

prioritások és célok 
megvalósítása és a 

társadalmi csoportok 

közo ̈tti összhang 
kialakítása 

    Polgármester 2013.09.30   saját pénzügyi   Lezárva 

2 Esélyegyenlőség 

Esélyegyenlőségi 

terv évenkénti 

felu ̈lvizsgálata 

 Az Európai Uniós és 

helyi szintu ̋ 
intézkedésekkel való 

összhang fenntartása 

    Polgármester 2016.12. 31.   saját pénzügyi    

3 Esélyegyenlőség 
Egyenlo ̋ bánásmód 
betartása 

A hátrányos 

megkülo ̈nböztetés 
megakadályozása az 

alábbi csoportokban: 
munkavállalók, romák, 

kisgyermekes no ̋k, 

gyermeku ̈ket egyedül 

nevelo ̋ szülo ̋k 

    

Polgármester, 
intézményvezet

ők, 

esélyegyenlőség
i referens 

 folyamatos   saját pénzügyi    

4 
Akadálymentesíté

s 

A közintézmények 

teljes köru ̋ 
akadálymentesítése 

Egyenlo ̋ esélyu ̋ 
hozzáférés biztosítása a 

fogyatékkal élo ̋k részére 

    Polgármester folyamatos   
saját és 

pályázati 
   

5 
Akadálymentesíté
s 

A közintézmények 

épületeinek teljes 

körű és info-
kommunikációs 

akadálymentesítésé

nek elősegítése, 
amennyiben 

Egyenlo ̋ esélyu ̋ 
hozzáférés biztosítása a 

fogyatékkal élo ̋k részére 

    Polgármester folyamatos   
saját és 
pályázati 
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leheto ̋ség nyílik rá, 

pályázati forrásból 
megoldani a 

finanszírozást 

6 
Akadálymentesíté
se 

Az o ̈nkormányzat 
honlapjának 

akadálymentes 
(vakbarát) 

verziójának 

működtetése 

Az információhoz való 

hozzájutás egyenlő 
esélyeinek biztosítása 

    Polgármester    
saját és 
pályázati 

  Lezárva 

7 
Munkahelyteremt

és- foglalkoztatás 

Munkahely 

teremtés – 

családbarát 
munkahelyek 

létrehozása 

Foglalkoztatási szint 

emelése 
    

Polgármester, 

Intézményvezet
ők 

 folyamatos   
saját és 

pályázati 
   

8 
Munkahelyteremt

és- foglalkoztatás 

Meglévő 
álláshelyeken 

családbarát 

intézkedések 
megvalósításának 

elo ̋segítése 

A családok támogatása, 
családi és munkahelyi 

feladatok koordinálása 

    
Polgármester, 
Intézményvezet

ők 

folyamatos   
saját és 

intézményi 
   

9 
Munkahelyteremt

és- foglalkoztatás 

Rugalmas 

munkakezdés és 

befejezés 
támogatása 

A családok támogatása, 
családi és munkahelyi 

feladatok koordinálása 

    

Polgármester, 

intézményvezet

ők 

   Intézményi/saját   Lezárva 

10 
Munkahelyteremt

és- foglalkoztatás 

Távmunka, 

részmunkaidő és 

egyéb atipikus 
foglalkoztatási 

formák elősegítése 

 Foglalkoztatási szint 

emelése 
    

Polgármester, 
intézményvezet

ők 

Folyamatos   
Intézményi/saját 

/pályázati 
   

11 
Munkahelyteremt

és- foglalkoztatás 

Hátrányos helyzetu ̋ 
munkavállalók 

(pályakezdők, 
megváltozott 

munkaképességűek, 
romák) 

foglalkoztatásának 

támogatása 

Foglalkoztatási szint 

emelése 
    

Polgármester, 

intézményvezet

ők 

Folyamatos   Pályázati/saját    

12 
Munkahelyteremt
és- foglalkoztatás 

A nyugdíjas korba 

való átmenet 

megkönnyítésének 

elo ̋segítése 

A munkavállaló 

felkészu ̈l a 
nyugdíjazásra, a 

nyugdíjas életformára 

    

  
Polgármester, 

intézményvezet

ők 

Folyamatos   Intézményi/saját    
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

 

1 
Esélyegyenlőségi 
munkatársa kijelölése 

Esélyegyenlőségi 
munkatársa kijelölése 

Az Európai Uniós 
prioritások és célok 
megvalósítása és a 
társadalmi csoportok 
közötti összhang 
kialakítása 

       2014.12.31.       

2 

Esélyegyenlőségi terv 
évenkénti 
felülvizsgálata 

Esélyegyenlőségi terv 
évenkénti 
felülvizsgálata 

Az Európai Uniós és 
helyi szintű 
intézkedésekkel való 
összhang fenntartása 

     polgármester 2016.12.31..       

3 
Egyenlő bánásmód 
betartása 

Egyenlő bánásmód 
betartása 

A hátrányos 
megkülönböztetés 
megakadályozása az 
alábbi csoportokban: 
munkavállalók, romák, 
kisgyermekes nők, 
gyermeküket egyedül 
nevelő szülők 

       folyamatos       

4 Akadálymentesítés 

A közintézmények 
teljes körű 
akadálymentesítése 

Egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása 
a fogyatékkal élők 
részére 

     polgármester folyamatos       

5 Akadálymentesítés 

A közintézmények 
épületeinek teljes körű 
és info-kommunikációs 
akadálymentesítésének 
elősegítése, 
amennyiben lehetőség 
nyílik rá, pályázati 
forrásból megoldani a 
finanszírozást 

Egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása 
a fogyatékkal élők 
részére 

     polgármester folyamatos       

6 Akadálymentesítése 
Az önkormányzat 
honlapjának 

Az információhoz való 
hozzájutás egyenlő 

    polgármester  2014.12.31.       
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

akadálymentes 
(vakbarát) verziójának 
működtetése 

esélyeinek biztosítása 

7 
Munkahelyteremtés- 
foglalkoztatás 

Munkahely teremtés – 
családbarát 
munkahelyek 
létrehozása 

Foglalkoztatási szint 
emelése 

    polgármester  folyamatos       

8 
Munkahelyteremtés- 
foglalkoztatás 

Meglévő álláshelyeken 
családbarát 
intézkedések 
megvalósításának 
elősegítése 

A családok 
támogatása, családi és 
munkahelyi feladatok 
koordinálása 

    polgármester  folyamatos       

9 
Munkahelyteremtés- 
foglalkoztatás 

Rugalmas 
munkakezdés és 
befejezés támogatása 

A családok 
támogatása, családi és 
munkahelyi feladatok 
koordinálása 

    polgármester  folyamatos       

10 
Munkahelyteremtés- 
foglalkoztatás 

Távmunka, 
részmunkaidő és egyéb 
atipikus foglalkoztatási 
formák elősegítése 

Foglalkoztatási szint 
emelése 

    polgármester  folyamatos       

11 
Munkahelyteremtés- 
foglalkoztatás 

Hátrányos helyzetű 
munkavállalók 
(pályakezdők, 
megváltozott 
munkaképességűek, 
romák) 
foglalkoztatásának 
támogatása 

Foglalkoztatási szint 
emelése 

    polgármester  folyamatos       

12 
Munkahelyteremtés- 
foglalkoztatás 

A nyugdíjas korba való 
átmenet 
megkönnyítésének 
elősegítése 

A munkavállaló 
felkészül a 
nyugdíjazásra, a 
nyugdíjas életformára 

    polgármester  folyamatos       

13 Szociális szolgáltatás 

A gyermekjóléti és 
családsegítő 
szolgálatban 
jelzőrendszer 

       Int..vezető  folyamatos       
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

működtetése 

14 Szociális szolgáltatás 

Szociális szolgáltatások 
teljes körű biztosítása a 
lakosság részére 

Kerepes város 
lakosainak 
életminőség javítása 

    polgármester  folyamatos       

15 
Szociális szolgáltatás - 
Egészségügy 

A lakosság 
tájékoztatása az 
önkormányzat illetve 
egyéb szervezetek által 
megvalósítandó 
programokról a helyi 
médiában (újság, 
televízió, honlap) 

A város lakosainak 
egészségi állapotának 
megőrzése, javulása 

    Polgármester,  folyamatos       

16 Egészségügy 

Egészségmegőrző és 
preventív programok 
szervezése, tájékoztató 
fórumok tartása a 
szűrővizsgálatok 
fontosságáról 

város lakosainak 
egészségi állapotának 
megőrzése, javulása 

    polgármester  folyamatos       

17 Egészségügy 

Egészséges életmód 
kialakításának 
ösztönzése 

A város lakosainak 
egészségi állapotának 
megőrzése, javulása 

     Háziorvos  folyamatos       

18 Lakhatás 

Az átmeneti 
lakásproblémával 
küzdő családok 
elhelyezésének 
segítése 

A családok 
életszínvonalának 
javulása 

              

19 Lakhatás 

A romák által lakott 
szegregált 
településrész 
felszámolása 

A roma lakosság 
felzárkózása, 
életminőségük 
javulása 

              

20 Oktatás 

Beiskolázási támogatás 
nyújtása a hátrányos 
helyzetű családok 
részére 

A családok 
életminőségének 
javulása, a gyermekek 
oktatáshoz való 
hozzáférésének 
biztosítása 

     polgármester folyamatos        
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

21 Oktatás 

Sajátos nevelési igényű 
tanulók integrált 
oktatásának biztosítása 

Sajátos nevelési 
igényű tanulók 
beilleszkedése és 
felzárkózása 

       2014.12.31.      Lezárult 

22 Oktatás 

Roma nemzetiségű 
tanulók integrált 
oktatásának biztosítása 

Roma nemzetiségű 
tanulók beilleszkedése 
és felzárkózása 

       2014.12.31.      Lezárult 

23 

A gyermekek 
esélyegyenlősége 
érdekében és a 
fiatalok településhez 
kötődése érdekében 
az önkormányzat 
szervezze a 
településen élő 
diákok önkéntes 
foglalkoztatását oly 
módon, hogy ez a 
felajánlott a 
településen hozzon 
eredményt. 

Nem volt megoldott az 
érettségi előtt álló 
diákok önkéntes 
munkájának biztosítása 
 

Az érettségiző diákok 
szerezzék meg az 
érettségi bizonyítvány 
kiadásához szükséges 
igazolást arról, hogy 
önkéntes munkában 
vettek részt a 
jogszabályban előírt 
kötelező óraszámban. 
Az elvégzett önkéntes 
munka eredményei a 
település életében 
hozzanak változást. 

  

Önkéntes munkát 
biztosító intézmények 
felkutatása, 
tevékenységek, 
feladatok és 
lehetőségek 
összegyűjtése. A diákok 
kiközvetítése az 
intézményekbe az 
iskolán keresztül Diákok 
bevonása az idősek 
informatikai képzésébe, 
rendezvények 
szervezésébe 

polgármester folyamatos 

Munkát biztosító 
szerveztek, 
intézmények 
száma, önkéntes 
munkát végzett 
diákok száma, 
ellátott feladatok 
fajtái, száma 
Törvényi 
szabályozás 

  humánerőforrás 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 
Közbiztonság 
növelése 

Elszaporodtak a 
településen, a 
közterületen történő 
vandál cselekedetek és 
megnőtt a betörések, 
lopások száma. 

A településen 
előforduló bűnesetek 
számának csökkentése 
A településen élők 
biztonságérzetének 
javulása 

  

Adatgyűjtés a 
veszélyeztetett 
területekről Partnerek 
bevonása Kamerák 
helyének megtervezése 
Pályázat Megvalósítás, 
fenntartás Rendőrőrs 
létrehozása, 
polgárőrség 
megszervezése 

Polgármester 2018.08.24. 

A településen 
előforduló 
bűnesetek 
számának 
csökkentése A 
településen élők 
biztonságérzetének 
javulása 
Rendőrségi 
beszámolók. 
Együttműködések 
száma. Kiépített 
kamerák száma. 
Szoros 
együttműködés, 

pénzügyi, 
technikai, 
humán 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

műszaki 
karbantartás 

2 

Európa uniós 
normáknak megfelelő 
orvosi rendelő 
kialakítás 

A körzeti orvosi 
rendelők állapota nem 
megfelelő állapotú, 
javítani kell az elérhető 
szolgáltatások 
minőségén. 

Egészségügyi Központ 
létrehozása, rendelők 
felújítása 

  

Állapotfelmérés. 
Építésügyi és 
kivitelezési lehetőségek 
számbavétele Tervezés. 
Hatályos jogszabályok. 
Építészeti tervek 
elkészítése. Használati 
érték, kialakítás, 
elrendezés, jogszabályi 
követelmények. 
Költségvetés. 
Tervdokumentáció. 
Pályázat, megvalósítás. 
Engedélyeztetési 
eljárás. 

polgármester, 
háziorvosok, 

2018.08.24. 

felújított rendelők 
száma, 
szolgáltatást 
igénybevevők 
elégedettebbek, 
igénybevevők 
számának 
növekedése. 
Szociális 
szolgáltatások 
minősége javul, 
lakosság 
egészségügyi 
állapota javul. 

humán, 
technikai, 
pénzügyi 

  

3 

Az oktatási színvonal 
emelése az általános 
iskolában 

A települési iskola 
vonzerejét növelni 
szükséges, az oktatási 
színvonal emelésével, 
az oktatási 
eszközállomány 
megfelelő szintre 
hozásával. 

Az intézmények 
szakmai programja 
járuljon hozzá a 
sokszínű, a valós 
igényeken alapuló 
nevelési és oktatási 
munkához. 
Gyermeklétszámhoz 
igazodó, hatékonyan 
működő közoktatási 
intézményhálózat 
kialakítása, jól képzett 
humán erőforrással, a 
társadalmi 
változásokra 
érzékenyen reagáló 
szolgáltatással és 
választékkal. A 
jogszabályokban 
meghatározott 

  

Az iskolaépület 
rekonstrukciójával és 
igény szerinti 
bővítésével és az 
oktatási 
eszközállomány 
megfelelő szintre 
hozásával tervezzük ezt 
megvalósítani. 
Állapotfelmérés. 
Építésügyi és 
kivitelezési lehetőségek 
számbavétele Tervezés. 
Hatályos jogszabályok. 
Építészeti tervek 
elkészítése. Használati 
érték, kialakítás, 
elrendezés, jogszabályi 
követelmények. 
Költségvetés. 

polgármester folyamatos 

Kis (15 fős) 
osztálylétszámok, 
jobb kompetencia 
mérési 
eredmények, 
sokszínű 
lehetőségek, 
elkészült 
színvonalas 
osztálytermek 
száma. Alap és 
középfokú 
oktatásban 
résztvevők 
teljesítménye 
javul. Hosszú távon 
növekszik a város 
versenyképessége, 
és a személyes 
életminőség. 

humán, 
technikai, 
pénzügyi, 
pályázati 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

valamennyi feladat 
ellátása. A korosztály 
igényeihez igazodva az 
ismeretátadás újfajta 
módszereinek 
meghonosítására való 
törekvés. 
Kompetencia alapú 
oktatás, az 
interkulturális tanulás 
lehetőségeinek 
bővítése, az 
élethosszig tartó 
tanulás igényének 
terjesztése a fiatalok 
körében. Az iskolai 
tanulmányi 
teljesítmény növelése, 
a gyengébb 
teljesítményűeknek 
sikerélmény nyújtása, 
a tanulmányi 
munkában és a 
szabadidő 
értékteremtő módon 
való eltöltésében, az 
osztályközösségek 
együttműködésének 
fejlesztése. 

Tervdokumentáció. 
Pályázat, megvalósítás. 
Engedélyeztetési 
eljárás. Gondoskodni a 
nevelés-oktatás 
korszerű metodikai, 
infrastrukturális 
feltételeinek 
bővítéséről. 

4 Sportélet fejlesztés 

Kerepes 
népességvonzó és 
népességmegtartó 
ereje az elmúlt 
időszakban a hazai 
tendenciákkal 
ellentétesen 
folyamatosan 

A szabadidős 
programok városi 
szintre emelése, a 
települési sportélet 
fejlesztése. A már 
meglévő lehetőségek 
bővítése a 
hagyományok 

  

Igényfelmérés 
Állapotfelmérés 
Lehetőségek kiaknázása 
Hatáselemzés Tervezés 
Forráskeresés 
Megvalósítás 

polgármester 2018.08.24. 

Infrastrukturális 
fejlesztések 
számának 
növekedése, 
sportolási 
lehetőségek 
számának 
növekedése, 

humán, 
technika, 
pénzügyi, 
pályázati 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

növekszik. Növekszik az 
aktív korúak és 
gyermekek száma. 
Nincs a településen 
megfelelő rekreációs, 
sportlehetőség. 

ápolása. 
Infrastruktúrát 
teremteni a 
sportoláshoz A 
környezet biztosította, 
egészséges életmódra 
nevelő programok 
szervezése. Új 
sportház építése 

egészséges 
életmódra nevelő 
programok száma, 
résztvevők száma, 
új sportház 
átadása. 

 
 

Kivettem teljes 

egészsében, mivel 

nekünk nincs 

adatbázisunk, nem 

tudunk adatokat, nem 

a mi feladatunk!!!!!! 

         

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
Gyermekek-
információk 

Magas a 
veszélyeztetett és 
védelembe vett 
gyermekek száma 

Lakossági 
szemléletformálás, 
mentálhigiénés 
foglalkozások 
biztosítása a 
rászorulóknak, 
továbbá rendszeres 
rendezvények 
szervezése, a 
rendezvényen 
résztvevők 
nyomonkövetése a 
jelzőrendszeri 
tagokkal 
együttműködve 

  

Tematikus 
rendezvények 
szervezése, előadók 
meghívása. A 
településen működő 
intézményekben való 
minél gyakoribb 
megjelenítése a 
témának a 
jelzőrendszeri tagok 
segítségével 

polgármester 2018.12.01. 

Rendezvények 
száma Megtartott 
rendhagyó órák, 
osztályfőnöki órák, 
óvodai 
foglalkozások 
száma 
Rendezvényen 
résztvevők száma 

Humán, 
pénzügyi 

  

2 

Mélyszegénységben 
élő gyermekek 
fejlesztése 

Mélyszegénységben 
élő és telepi 
körülmények között 
élő gyermekek le 
vannak maradva 
kortársaikhoz képest 

A már most is működő 
Mosoly vár 
tevékenységének 
fenntartása és 
szélesítése 

  

Pályázatok figyelése, 
sikeres pályázat esetén 
újabb programok 
biztosítása 

polgármester 2018.12.01. 

Foglalkozásokon 
résztvevő 
gyermekek száma 
Településen 
tematikus 
programok száma 

humán, pénzügyi   
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sorszáma 
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A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Fejlesztésben 
résztvevő 
gyermekek 
fejlesztésben 
eltöltött ideje, 
látogatásai száma 

3 

Információk 
elérhetőségének 
biztosítása, 
bekapcsolódás a 
digitális világ 
nyújtotta 
lehetőségekbe. 

Egyre több a 
szociálisan hátrányos 
helyzetű gyermek él 
településünkön. 
Hátrányuk csökkentése 
érdekében fontos 
tényező a megfelelő 
információhoz való 
hozzáférés biztosítása. 

A gyerekek 
esélyegyenlősége 
megteremtésének 
érdekében pályázati 
kiírás esetén részt 
venni az 
internethálózat 
fejlesztésében azért, 
hogy a tanulók az 
iskolában és otthon is 
mind szélesebb körű, 
gyorsan elérhető, 
korszerű 
információkhoz 
férhessenek hozzá. 

  
Pályázati források 
felkutatása Pályázaton 
való indulás 

polgármester 2018.12.01. 

Sikeres pályázatok 
száma Internet 
sebességének 
növekedése 

pénzügyi és 
humán 

  

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

Gyesen, gyeden lévők 
elmagányosodásának 
megelőzése, 
programok 
szervezése 

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

Szabadidős 
programok 
szervezése, igény 
szerinti bővítése. 
Baba-mama klub 
létrehozása 

  
családi szabadidős 
programok szervezése, 
lebonyolítása 

polgármester 2018.12.01. 

szabadidős 
programok száma 
programokon 
résztvevők száma 

pénzügyi és 
humán erőforrás 

  

2 

A kisgyermeket 
nevelő nők 
munkavállalási 
esélyeit rontó 
szolgáltatási 
hiányosságok 
csökkentése 

a GYES-ről, GYED-ről 
való visszatérés a 
munkaerő piacra 
mérsékli a szegénység 
kialakulásának 
kockázatát 

Mielőbbi munkába 
történő visszatérést 
támogató minden 
olyan intézkedés 
biztosítása, ahol az 
önkormányzatnak 
ráhatása lehet a 
munkába történő 

  

Gyermekek napközbeni 
ellátását biztosító 
intézményekben az 
elhelyezésre váró 
gyermekek 
férőhelyigények 
biztosítása, intézményi 
nyitva tartás 

polgármester 2018.12.01. 

Munkanélküli nők 
számának 
változása 
(csökkenése) 
Önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatosan 
fenntartható 

humánerőforrás, 
pénzügyi 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

visszatérés segítésére igényekhez való 
igazítása, a nyári 
szabadság szünidőre 
történő engedélyezése, 
nyári szünidőben a 
gyerekek számára 
elfoglaltság biztosítása. 
GYES-en, GYED-en lévő 
és onnan visszatérő, az 
önkormányzatban és 
intézményeiben 
dolgozó 
munkatársakkal való 
kapcsolattartás 
rendszerének 
kidolgozása, a 
visszatérés 
zökkenőmentességének 
elősegítése. 

3 

Az önkormányzat 
tegyen lépéseket a 
nők és teljesítményük 
láthatóvá tételére: a 
közterületek, 
közintézmények 
elnevezésében, 
műemlékek szobrok 
emléktáblák 
állításával igyekezzen 
kiegyenlíteni a nők és 
férfiak közötti 
esélyegyenlőséget a 
reprezentációban. Az 
önkormányzat mérje 
fel, hogy milyen 
közterületi 
eszközöket tud 

nemek közötti 
esélyegyenlőség 
reprezentációs hiánya 

A közterületek 
közintézmény 
elnevezésében a nők 
reprezentálásának 
fokozása 

  

A felmért és még el 
nem nevezett 
közterületek esetében 
a nők reprezentálása 

polgármester 2018.12.01. 

Nőkről elnevezett 
terek, intézmények 
száma, Képviselő-
testület döntése 

Költségvetési 
forrás, pályázati 
forrás 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

alkalmazni a nők és 
teljesítményük 
láthatóvá tételére, s 
melyik közterületi 
területeken tudná ezt 
megvalósítani 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 
Nem vagyunk 
egyedül! 

Időskori egyedüllét, 
magányosodás 
depresszív hatása 
jelentős probléma. 
Nincsenek idősek 
számára megelőző, 
közösségépítő 
„mozgásos” programok 

Rövid távon: A 
családtagok 
szemléletformálása a 
korosztály törődésével 
kapcsolatban. Közép 
távon: Bevonni a 
korosztályt 
településünkön a 
közösségi életbe, 
„aktív időskor” 
támogatása, zenés, 
táncos programok 
szervezése idősek 
részére Hosszú távon: 
Idősek 
elmagányosodásának 
visszaszorítása. 

  

1.Helyzetfelmérés. 2. 
Szemléletformálása, 
kapcsolatfelvétel 
családdal és az 
érintettekkel. 3. 
Programok szervezése 
települési szinten. Aktív 
időskor segítése, 
bevonásuk közösségi 
munkába. Helyi 
rendezvényeken való 
közös főzés-sütés, 
vásározás, zenés-táncos 
programok szervezése 

polgármester 2018.12.01. 

Eredményességi 
mutatók. 
Elszigetelten, 
magányban élők 
arányának 
csökkenése az 
időkorúak 
számából. 

Humán, 
technikai 

Fenntarthatóság: 
Közösségi élet, 
Kapcsolattartás a 
célcsoport 
tagjaival 

2 
Idősek informatikai 
képzése 

Idősek informatikai 
jártassága alacsony 
szintű a településen 

Rövidtávú célok: - 
adatgyűjtés, elemzés 
informatikai 
jártasságról, igényről, 
Középtávú célok: - 
tanfolyam szervezése, 
- diák önkéntesek 
bevonása, Hosszú távú 
célok: - informatikai 
jártasság 
megszerzése, ASP 
rendszer bemutatása, 
bevezetés az 

  

a) adatgyűjtés, b) 
pályázat figyelés, c) 
tanfolyam szervezés, d) 
önkéntes munka 
szervezése, 

polgármester 2018.12.01. 

Eredményességi 
mutatók, 
dokumentálása: 
Rövid távon: - 
adatgyűjtés száma, 
típusa, Közép 
távon: - 
megvalósult 
tanfolyamok 
száma, - bevont 
önkéntesek száma, 
Hosszú távon: - 
tanfolyamon 

Humán, 
Pénzügyi 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

internethasználatba résztvevők száma, 
− − 
Fenntarthatósága: 
- kapcsolattartás, − 
- forrásteremtés, − 
- önkéntes munka, 
- szervezés, 

3 
SZEM Szomszédok 
Egymásért Mozgalom 

Az idősebb 
korosztályra jellemző, 
hogy többen közöttük 
egyedül élnek, nem 
alkalmazkodnak a 
megváltozott 
biztonsági 
követelményekhez, 
berögzült szokásaik és 
jóhiszeműségük miatt 
könnyen válnak 
bűncselekmények 
áldozataivá. 

A program célja, hogy 
a lakóközösségekben 
előforduló 
bűncselekményeket 
megelőzze. További 
céljai, hogy 
csökkentsék a helyi 
bűnözési 
lehetőségeket, 
közösséget 
teremtsenek, az 
emberek 
együttműködve 
képesek legyenek 
egymás és saját 
értékeiket 
védelmezni. Továbbá 
célja, hogy felhívja a 
település érintett 
lakosságának 
figyelmét az éppen 
aktuális bűnözési, a 
régóta működő, 
bevett szokások 
(nyitott kapu, kulcs a 
lábtörlő alatt) 
megváltoztatásának 
szükségességére. 
Elősegítsék a téli 
időszakra való 

  

A polgárőrséggel és a 
rendőrséggel 
együttműködve 
tájékozódni az érintett 
lakosság számáról, 
helyzetéről 
Figyelemfelkeltő 
tájékoztató anyagok 
eljuttatása az érintettek 
számára, a rendőrség 
által megtartott 
előadások 
megszervezése, a SZEM 
céljainak ismertetése, 
kapcsolódási 
lehetőségek. 
Tájékoztatni a 
lakosságot a SZEM 
jelentőségéről és 
lehetőségeiről 
Figyelmeztető 
tevékenység: a 
berögződésekből adódó 
áldozattá válás 
elkerülése miatt. 

polgármester 2018.12.01. 

A SZEM 
taglétszámának 
bővülése, csökken 
a bűneset száma 
Fenntarthatóság: 
Folyamatos 
kapcsolattartás az 
idős személyekkel, 
intézményekkel, 
rendőrséggel 

humán   
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

felkészülést. 

4 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

A településen élő 
idősek egészségi 
állapota, szociális 
helyzete miatt nem 
képes veszély esetén 
ellátni magát vagy 
segítséget hívni, ezért 
fontos a 
jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 
biztosítása. 

A település 
lakosságánál lévő 
segélyhívó készülék 
megfelelő 
használatára képes 
időskorú vagy 
fogyatékos személyek, 
illetve pszichiátriai 
betegek részére az 
önálló életvitel 
fenntartása, krízis 
elhárítása. Rövidtávú 
cél: felmerülő igények 
felmérése, pályázati 
források 
feltérképezése, 
pályázaton való 
részvétel Középtávú 
cél: jelzőrendszer 
kiépítése, 
működéshez 
szükséges tájékoztatás 
biztosítása, 
együttműködések 
kialakítása Hosszútávú 
cél: a lakosságban élő, 
minden rászoruló 
részére folyamatosan 
biztosítani a 
készüléket és 
működtetni a 
rendszert 

  
Pályázati forrás 
előteremtése 

polgármester 2018.12.01. 

kihelyezett 
készülékek száma 
ellátott 
vészjelzések száma 
együttműködésbe 
bevont partnerek 
száma 
Fenntarthatóság: 
készülékek 
folyamatos 
biztosítása 

pénzügyi   

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

Alkalmazásszolgáltató 
(ASP) központ 
kiépítése 

Nem minden 
fogyatékkal élő van 
tudatában a segítő 

Információs és 
kommunikációs 
akadálymentesítettség 

  
Pályázaton való 
részvétel, forrásszerzés. 
Rendszer kiépítése 

polgármester 2018.12.01. 
Az ASP rendszeren 
keresztül indított 
hivatali ügyek 

pénzügyi   
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

lehetőségeknek. A 
fogyatékossággal élők 
nehezen vagy 
körülményesebben 
tudnak hivatali ügyeket 
intézni, elektronikus 
úton viszont 
gyorsabban 
elintézhetőek lennének 
azok az ügyek amiért 
máskor személyesen 
kellene elmenni a 
hivatalba. 

biztosítása A hivatali 
ASP rendszer kiépítése 
Lakosság 
tájékoztatása, a 
rendszer 
működésének 
ismertetése 
Állampolgárok és 
vállalkozások 
igényeihez igazodó, 
egységes 
önkormányzati e-
ügyintézési 
szolgáltatások 
megvalósítása. 

Lakosság tájékoztatása 
Elégedettségi kérdőív 

intézése 
elintézhető ügyek 
száma 
Ügyintézéssel való 
elégedettség 
növekedése 

2 

Településen élő 
iskolás gyermekek 
számára a védett 
tulajdonságú 
csoportokkal 
kapcsolatos 
érzékenyítés, ismeret 
átadás valósuljon 
meg a tanórai és 
tanórán kívüli 
programok 
keretében, 
szolgáltató civil 
szervezetek 
bevonásával, 
ismeretadó 
érzékenyítő 
programok átadása, 

Többségi társadalom 
érzéketlensége a 
fogyatékosok 
problémái iránt, 
gyermekek elfogadó 
képességének mértéke 
alacsony 

A védett tulajdonságú 
csoportokkal 
kapcsolatos 
érzékenyítés, tanórán, 
azon kívül, civil 
szervezetek 
bevonásával 

  

Civil szervezetek 
felkutatás, felkérése a 
programok 
megtartására, az 
ismeretanyag 
átadására, közösségi 
rendezvényeken való 
részvétel. 

polgármester 2018.12.01. 

Felkért civil 
szervezetek száma, 
Programok száma, 
a programon részt 
vett iskolások 
száma, Iskolák 
programjaiba 
történő beépülés 

Humánerőforrás   

 



3. Megvalósítás 

 

 

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, 
- 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. 
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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. 
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képviselője, partnerek 

képviselője 
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Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről ………………………….. 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 
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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.) 
 
 

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. A …. város/község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

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

beépítettük. 

 

III. Ezt követően …….. város/község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

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

határozatával elfogadta. 

 

Mellékletek:  

 

 

 

 

 

 

Dátum      

  Aláírás 
 
 
 
A……………. Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 

 

 

Dátum      

  Partner aláírás 

 

 

 

 

Dátum      

  Partner aláírás 

 

 

 

 

 

Dátum      

  Partner aláírás 
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HEP elkészítési jegyzék4 
Új résztvevők és a felülvizsgálatot jóváhagyók 

NÉV5 HEP részei6 Aláírás7 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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4 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán 
alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum 
5 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
6 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott 
személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
7 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


