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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. 

§-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a 

települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 

31. § (4) bekezdése értelmében:   

„A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a törvény 31. § (2) 

bekezdésében meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni. Az 

áttekintés alapján - szükség esetén - a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a 

helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”  

A 217/2018. (VIII. 16.) Ök. határozattal elfogadott HEP helyzetelemzése és a HEP részét képező 

Intézkedési Terv felülvizsgálata megtörtént, és ez az anyag azokkal a fejezetekkel, részekkel 

foglalkozik, ahol jelentősebb változások történtek az eredeti HEP elfogadása óta – ez által az 

eredetileg elfogadott HEP-pel együtt érvényes.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Felülvizsgálata, kiegészítése, 

módosítása 

 

2. A település bemutatása: 

 

Demográfia:  

 

Kiegészítés: 

Lakónépesség száma az év végén 

Év Fő 

2016 36892 

2017 36926 

2018 36867 

2019 36868 

Gazdasági jellemzők: 

2020. nyarán átadásra került az M4-es autóút teljes Pest megyei szakasza. A fejezet 1-3. bekezdés 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Cegléd gazdaságának fejlődését és lehetőségeit a fővároshoz való közelség és a helyi adottságokra 

épülő gazdaságszerkezet egyszerre határozzák meg. Cegléd a vasúti fővonalak találkozásánál és az 

M4-es autóút mellett fekszik. Pest megye délkeleti részének regionális központja. 70 km-re van a 

főváros, a nemzetközi repülőtér, az európai víziút közelsége mind-mind jó adottságot jelent a 

városnak. A város beépített részei kör alakúak, a település minden irányból jól fejleszthető, megvan 

a szükséges ivóvíz, a gáz, az elektromos vezeték, a telefon- és mobilhálózat.  

 

Cegléd gazdasága alföldi jellegéből adódóan egészen a legutóbbi néhány évtizedig a mezőgazdaságra 

épült, de jelenleg is a mezőgazdaságban működő vállalkozások vannak jelen a legnagyobb számban 

a településen. Cegléd város közigazgatási területe mintegy 24 487 ha, melyből 14 600 ha a szántó 

terület (az összterület 60 %-a) az összterület 15 %-a rét-legelő, 1-1 % a szőlő és gyümölcs terület, 7 

%-ot foglal el az erdő. 

Cegléd Város Önkormányzata zöldmezős beruházásként Ipari Parkot létesített, amellyel kedvező 

körülményeket teremtett versenyképes ipari- és kereskedelmi vállalatok letelepedéséhez. Az Ipari 

Park a város észak-nyugati területén helyezkedik el az M4-es autóút mentén, 50 percnyi autóútnyira 

a Ferihegyi nemzetközi repülőtértől. 
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A vállalkozások betelepedési lehetőségét az teremtette meg, hogy 2001-ben már teljes 

infrastruktúrával rendelkezésre állt a Park, mely az alábbiakat foglalja magában:  

▪ belső úthálózat, közvilágítás, parkolók, járdák 

▪ ivóvízellátás 

▪ szennyvízelvezetés 

▪ csapadékvíz-elvezetés 

▪ elektromos áram 

▪ földgáz 

▪ telekommunikációs hálózat. 

 

Az M4-es autóút átadásával nő a térség tőkevonzó-képessége és az idegenforgalom vonz ereje, ill. 

jelentősen javul a városban élők életminősége. Erősödik Cegléd térségének gazdasági szerepe. Az 

elérhetőség javulása, az utazási idő lerövidülése (pl. Budapest és Cegléd között) lehetőséget kínál az 

ipari területek bővítésére, a befektetők vonzására az Északi Ipari - Kereskedelmi övezetben. Ezt a 

város vezetése ki is használja, igyekszik az elérhetőségen túl még vonzóbbá tenni az ipari területeket 

a gazdasági fejlődés érdekében.  A Cegléd Ipari Park 2. projekt keretében célként tűzte ki az 

önkormányzat, hogy az Ipari Park 1., az M4. számú autóút, az Ipartelepi út és a Külső-Jászberényi út 

között egybefüggő, gyors ipari hasznosításra alkalmas terület jöjjön létre. Ennek keretében a területen 

teherbíró utak építése és felújítása, közművek kiépítése és egy adminisztratív szolgáltató központ 

építésének első fázisa valósulhat meg. A befektetőbarát környezet segít abban, hogy új vállalatok 

telepedjenek le a térségben, melyek új munkahelyeket teremthetnek.” 

 

Oktatás: 

 

A fejezet helyébe a köznevelési intézmények elnevezésében történt változások miatt az alábbi szöveg 

lép: 

„Városunkban 3 önkormányzati óvoda 7 tagóvodával, és 2 egyházi fenntartású óvoda 2-2 telephellyel 

működik. A meglévő öt alapfokú köznevelési intézmény közül kettő fenntartója a Klebersberg 

Központ (Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola, Várkonyi István Általános Iskola), három 

intézmény egyházi fenntartású (Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola, Ceglédi Református 

Általános Iskola és Óvoda, Örkényi úti Általános Iskola). Városban működik a Losontzi István 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Kézségfejlesztő Iskola és 

Kollégium, melynek fenntartója szintén a Klebersberg Központ. 

Öt középiskola működik Cegléden (Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium; Ceglédi SZC Unghváry 

László Vendéglátó-ipari Technikum és Szakképző Iskola; Ceglédi SZC Bem József Műszaki 

Technikum és Szakképző Iskola; Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum; Török 

János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola) közülük a 

gimnázium igen előkelő helyen áll a megye középiskoláinak továbbtanulási rangsorában. 

A városban működik a Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI, amely 

középfokú képzést, és OKJ-s képzést biztosít a beiratkozott diákoknak (dráma és színjáték, test és 

mozgáskultúra tagozat), valamint a Tetz Alapfokú Művészeti Iskola, ahol alapfokú művészetoktatás 

folyik táncművészeti ágon, képző- és iparművészeti ágon és zeneművészeti ágon. A Dózsa György 

Kollégium pedig otthont biztosít a távollakó iskolásoknak.  

Meg kell említeni továbbá azt a közös gyökeret, amely mind az általános iskolai, mind a gimnáziumi 

zenei nevelést megalapozza, ez a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. 

Államilag elismert OKJ-s képzéseket nyújt az alapítványi fenntartású Gubody Ferenc Szakképző 

Iskola, mely a hátrányos helyzetű, különböző tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küszködő 

fiatalok részére is képzést, akár érettségire való felkészítést biztosít.” 
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3. Értékeink, küldetésünk 

 

Elektromos töltő létesítése: 

 

Változás: 

Az elektromos töltők megépültek a Kölcsey téren, a Szabadság téren és a Kossuth téren a piac előtt.  

 

Belterületi utak fejlesztése: 

 

Változás: 

Több belterületi utca felújítására is nyert az önkormányzat pályázaton vissza nem térítendő 

támogatást. Az alábbi utcák felújítása valósult meg: Rákóczi út, Összekötő út, Damjanich utca, 

Bercsényi utca, Mező utca, Nagykátai út, Kőrösi út, Görbe utca, Sátor utca, Sáfrány utca, Hollós utca, 

Zerge utca, Toldi utca, Klapka Gy. utca, Vadász utca, Lövölde utca, Gyopár utca, Béla utca, 

Vörösmarty tér, Török utca, Nyár utca. 

Külterületi utak is megújultak: István liget, Ölyv utca, Értem belül dűlő, 1. dűlő, Pesti dűlő, Seres 

dűlő, Orosz dűlő. 

Óvodafejlesztés 

 

Változás: 

„A Lövész utcai óvoda energetikai felújítása során elkészült a tetőszigetelés és homlokzati 

hőszigetelés, valamint villámvédelmi rendszert is kialakítottak. A homlokzati nyílászárók eddig ki 

nem cserélt elemei helyett új, fokozott hőszigetelésű műanyag nyílászárókat építettek be. Újra 

építették a fűtési és világítási rendszert is. Az épület belső felújítása során két csoport szobát 

nagyobbá alakítottak, és két új csoportszoba került kialakításra, a bútorok egy részét is kicserélték, 

valamint 150 új fektető is beszerzésre került. Új tálalókonyhát is kialakítottak – új evőeszközökkel. 

A konyha új mosogatógépet, hűtőszekrényt, elektromos sütőt és főzőlapot is kapott. Új dolgozói 

öltözőket és nevelői helyiséget alakítottak ki. A réginél nagyobb tornaszoba épült és teljesen 

átalakították a csoportokhoz tartozó öltözőket, vizesblokkokat is. Mindemellett megújultak a 

burkolatok, a közlekedők álmennyezetet kaptak. Akadálymentes a bejárat, és akadálymentes mosdót 

is kialakítottak. A kibővített udvar új játéktárolóval bővült és megújult a járdák egy része is. Több 

eszköz is beszerzésre került, így például hőszivattyús szárítógép, és ipari porszívó is. Sikeres műszaki 

átadás-átvétel lezárása: 2019.10.29.” 

Egészségügyi alapellátások fejlesztése  

Változás: 

A Cegléd, Kossuth Ferenc utca 17. szám alatt működő orvosi rendelő felújítása 2018. szeptember 1 

és 2019. június 30 között megtörtént. A rendelők száma és a kiszolgálásukhoz rendelt helyiségek 

megmaradtak. Méretük, elhelyezkedésük, megközelítésük változott. Az épület alapvetően 

akadálymentes, de az akadálymentes mosdók újonnan kerültek kialakításra. A belső tér lényegi 

tartalma nem változott. Továbbá, nemenkénti mosdók kerültek kialakításra. A burkolatok és a belső 

festés teljesen megújult. Az épület magas belmagassága miatt, több helyiségben álmennyezet került 

kialakításra. A korábban tervezett pincefödém megerősítése megtörtént. A kazánházból leválasztásra 

került egy hiányzó tároló, raktár rész. A hullámlemez falú tároló elbontásra került. A külső 

nyílászárók kicserélésre kerültek. Az utcai homlokzatokon fa, az udvarin műanyag nyílászárók 

kerültek beépítésre. Az ablakokra belátás gátló fólia, szúnyogháló került felszerelésre. Az udvari 

belső ablakokra redőnyök kerültek felszerelésre. A tető szigetelése megoldódott. A kazánt 

kondenzációs kazánra cseréltük, az elektromos rendszer teljes felújítása, továbbá a fűtés 

korszerűsítése is megtörtént. 
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5. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

5.2. Stratégiai környezet bemutatása 

5.2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

Változás: 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 51/2020. (IV. 23.) Ök. határozatával fogadta 

el az „Együtt sikerülni fog” Cegléd Város Önkormányzatának Ciklusprogramja 2019-2024. 

címen elkészített gazdasági programot, amely a 2015-ben elfogadott Gondoskodás és Fejlődés 

Ciklusprogram 2014-2019 gazdasági ciklusprogram helyébe lépett. 

 

5.3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

Ugyer 

Változás: 

2020. szeptember 1-jétől az Örkényi úti Általános Iskola fenntartója a HIT Gyülekezet. 

 

5.3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

Változás: 

Kikerül a beazonosított problémákból a „A városra vonatkozó 2002-ben készült szociális térkép 

elavult. Több, pontosabb információra van szükség az esélyegyenlőség célcsoportjaira vonatkozólag. 

bejegyzés, tekintettel arra, hogy 2019. szeptember 19-én a Képviselő-testület elfogadta Cegléd Város 

Szociális térképét. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Kiegészítés: 

A 40/2020. (III. 11.) Korm rendelet értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdet ki. 

 
A koronavírus miatti veszélyhelyzet ideje alatt az önkormányzati feladata volt többek között az 

idősekről való gondoskodás. A helyi operatív törzsön belül a Közterület-felügyelet ingyenes 

zöldszámon fogadta azokat a 65 éven felüli idősek hívásait, akik gondoskodást igényeltek az 

önkormányzattól. A segítség kiterjedt az alapvető élelmiszer-ellátásra, gyógyszer kiváltásra. A 70 

éven felüliekről való gondoskodásban önkormányzati cégek is segítettek céges autók és emberek 

biztosításával, továbbá a Cegléden élő civil szervezetekkel is együttműködött az önkormányzat a 

feladat teljese körű és maradéktalan ellátása érdekében.  

A veszélyhelyzet kezdetén megalakult a városban a Ceglédi Civil Összefogás csoport, azzal a céllal, 

hogy a ceglédieknek – a koronavírus miatt kialakult helyzetben – önként, karitatív módon segítsenek. 

Többek között idősek megsegítése, orvosi jelzések fogadása, vénykiváltás, kérések és 

segítségnyújtók egymásra találása érdekében jött létre a csoport, melynek működését Cegléd Város 

Önkormányzata anyagilag is támogatott a veszélyhez ideje alatt.  
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A veszélyhelyzet június 18-án megszűnt, azonban az önkormányzat jelenleg is segítséget nyújt 

a koronavírus-járvány ideje alatt segítségre szoruló időskorú (70 év feletti) polgárok ellátásában. 

 

5.7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

I. Az autizmussal élők ellátása Cegléden 

Változás: 

A Losontzi EGYMI 2020. augusztus 14-étől Ceglédbercelen, az Autista házban folytatja az 

autizmussal élők tagozatának működtetését, a súlyosan-halmozottan sérült, tanköteles korú 

gyermekek fejlesztését. 

 

5.7.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

Módosítás: 

A fejezet kilencedik bekezdésében az alábbi szöveg lép: 

„Az Örkényi Úti Általános Iskola akadálymentesített köznevelési intézmény.” 

 



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 

Intéz

kedé

s 

sorsz

áma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezé

se  

A helyzet-

elemzés 

következte-

téseiben 

feltárt 

esélyegyen-

lőségi 

probléma 

megnevezé

se  

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél  

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumen-

tumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intéz-

kedés 

felelőse  

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje  

Az 

intézke-

dés 

eredmé-

nyességét 

mérő 

indikátor 

(ok)  

Az 

intéz-

kedés 

megvaló

sításáho

z 

szüksége

s 

erőforrá

sok 

(humán, 

pénzügy

i, 

technika

i)  

Az 

intézkedés 

eredményein

ek 

fenntartha-

tósága  

Felülvizsgálat 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége   

1 

Mélyszegén

ységben 

élők és 

romák 

foglalkoztat

ási 

helyzetének 

javítása 

Mélyszegén

ységben 

élők és 

romák 

között sok a 

tartós 

munkanélkü

li, számuk 

nem 

csökken, 

foglalkoztat

ásuk nem 

megoldott. 

Aktív korúak 

visszavezetése a 

munkavilágába 

 

Közfoglalkozt

atás 

szervezése, 

közmunka-

programban 

való részvétel, 

egyéb 

foglalkoztatási 

lehetőségek 

felkutatása 

polgár-

mester 

2020. 

december, 

majd 

folyamatos 

Intézkedés 

során 

elhelyez-

kedettek 

száma 

pályázati 

és önkor-

mányzati 

forrás, 

személyi 

és tárgyi 

feltételek 

helyi 

vállalkozók, 

Várvag Kft 

bevonásával 

és a Ceglédi 

Járási Hivatal 

Foglalkoztatá

si Osztállyal 

együttműköd

ésben 

fenntartható.  

Módosítás: 

Közmunkaprogram 

keretében részben 

megvalósult. 

Intézkedésért 

további felelős: 

Várvag Kft 

vezetője, További 

határidőbe téve: 

AZ intézkedés 

megvalósítási 

határideje: 2023. 

augusztus 31.  
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2 

Puttony 

utcai Tea 

Klub 

Puttony 

utcában élő, 

főként roma 

lakosság 

életviteli 

különbségei

ből 

adódóan, 

nem tud 

részt venni a 

többségi 

társadalomh

oz való 

integráció 

folyamatába

n 

Mentális-

életviteli 

tanácsadással, 

nyomtatványok 

kitöltésével, 

aktuális témák 

megbeszélésével

, életszemlélet 

formálással, 

segítő 

beszélgetéssel 

foglalkozó 

közösség 

létrehozása 

 

Szociális 

munka 

eszközeivel 

felkészíteni a 

szegregátumba

n élőket 

társadalomba 

való 

integrálódásra, 

a felelősség- és 

kötelességtuda

t 

kialakításával. 

polgár-

mester 

 2020. 

december, 

majd ezt 

követően 

folyamatos

an 

Puttony 

utcai Tea 

Klub létre 

jött/nem 

jött létre 

a 

személyi 

és tárgyi 

feltételek 

A Ceglédi 

Kistérségi 

Szociális 

Szolgáltató és 

Gyermekjólét

i Központ és a 

helyiek 

bevonásával 

fenntartható 

Módosítás: 

Humán erőforrás 

hiánya miatt nem 

valósult meg 

 

További határidő-

be téve:  

Intézkedésért 

további felelős: 

Ceglédi Kistérségi 

Szociális 

Szolgáltató és 

Gyermekjóléti 

Központ Szolgálat 

vezetője,  

Intézkedés 

megvalósítási 

határideje: 2023. 

augusztus 31. 

3 

Új szociális 

térkép 

elkészítése 

A 2002-ben 

készült 

szociális 

térkép már 

elavult, 

szükséges 

újabb 

helyzet-

elemzést 

végezni, a 

városlakok 

szociális, 

egészségüg

yi, 

lakáskörül-

Cegléd Városára 

vonatkozó új 

szociális térkép 

elkészítése 

  

Felmérés a 

városlakók, 

szociális, 

anyag, 

foglalkoztatási 

helyzetéről, 

lakáskörülmén

yeikről 

valamint a 

szociális és 

gyermekvédel

mi 

szolgáltatások 

igénybevételér

polgárm

ester 

 2014. 

június 

Új 

szociális 

térkép 

megléte/n

em léte 

Személyi 

feltételek

, 

pénzügyi 

forrás 

Nem releváns 

Megvalósult: 

2019. szeptember 

19-én Cegléd 

Város 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

elfogadta Cegléd 

Város szociális 

térképét. 
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ményeinek 

helyzetéről. 

ől, egészségi 

állapotáról. 

4 

Jászberényi 

úti 

felüljáróhoz

, 

biztonságos 

gyalogosút 

kialakítása 

Szűcs Telep 

– Kernács 

Telepen 

élők 

számára a 

városköz-

pont 

megközelíté

se ezáltal a 

közszolgált

atások 

igénybevéte

le nehézkes. 

Jászberényi úti 

felüljáróhoz, 

biztonságos 

gyalogosút 

kialakítása 

Cegléd 

Integrált 

Település-

fejlesztési 

Stratégiája 

Jászberényi úti 

felüljárón 

biztonságos 

gyalogosút 

kialakítása 

polgár-

mester 

 2024. 

december 

Felújítás 

megvalósu

lt/nem 

valósult 

meg 

Pályázati 

forrás 
Nem releváns 

Módosítás: 

Közbeszerzési 

eljárás lefolytatása 

folyamatban 

5 

Szabadidő 

egészség-

megőrző 

módon való 

eltöltéshez 

ingyenes 

sportolási 

lehetőségek 

bővítése. 

Kevés a 

szabadidő 

eltöltéséhez 

szükséges 

ingyenes 

sportolási 

lehetőség a 

városban. 

Ingyenes 

sportolási 

lehetőség 

bővítése azok 

számára is akik 

anyagi 

helyzetüknél 

fogva nem 

tudnak 

egyesületi 

tagdíjat fizetni. 

Cegléd 

Integrált 

Település-

fejlesztési 

Stratégiája 

A lakosság 

szabadidejének 

egészségmegőr

ző módon való, 

hasznos 

eltöltését 

biztosító 

ingyenes 

sportolási 

lehetőség 

bővítése.. 

polgár-

mester 

 folyamato

s 

Létrejött 

ingyenes 

sportolási 

lehetősége

k száma. 

Pályázati 

forrás, 

önkor-

mányzati 

saját 

forrás 

Nem releváns 

Megvalósult. 

Sportrendezvények 

folyamatosan 

megrendezésre 

kerülnek   

Intézkedésért 

további felelős: 

sport koordinátor 

 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 

Középisko-

lára való 

felkészítés 

Otthoni 

rossz 

családi 

légkör miatt 

több 

gyermek 

Hátrányos 

helyzetű 7. és 8. 

osztályos 

tanulók 

középiskolára 

történő 

Közoktatási 

Intézkedési 

Terv 

Hátrányos 

helyzetű 7. és 

8. osztályos 

tanulók 

középiskolára 

történő 

polgár-

mester 

 2023. 

október 

Tanulásba

n segített 

gyermeke

k száma 

személyi 

és tárgyi 

feltételek 

Általános 

iskolákkal, 

Családsegítő 

és 

Gyermekjólét

i Központtal, 

Módosítás: 

Személyi és tárgyi 

feltételek hiánya 

miatt nem valósult 

meg. 
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nem tud 

otthonában 

tanulni. 

felkészítése a 

Dózsa György 

Kollégiumban. 

felkészítése a 

Dózsa György 

Kollégiumban. 

valamint a 

Dózsa 

György 

Kollégiumma

l 

együttműköd

ésben 

fenntartható 

Intézkedésért 

további felelős: 

Alpolgármester, 

 

2 

Nyári 

napközis 

tábor 

megszerve-

zése 

Sok 

gyermek 

napközbeni 

elhelyezése 

a nyári 

szünet alatt 

nem 

biztosított 

Gyermekek 

felügyelet 

melletti nyári 

elhelyezése 

  

Gyermekek 

felügyelet 

melletti nyári 

elhelyezése 

napközis tábor 

szervezése 

polgár-

mester 

nyaranta 

folyamatos

an 

napközis 

táborban 

részt vett 

gyermeke

k száma 

önkor-

mányzati 

forrás, 

pályázati 

forrás 

köznevelési 

intézmények-

kel 

együttműköd

ésben 

fenntartható 

Megvalósulása 

folyamatos. 

Köznevelési 

intézmények 

szervezésében a 

gyermekek 

napközis 

táborokban 

vehettek részt  

Módosítás 

Intézkedésért 

további felelős: 

Köznevelési 

intézmények 

vezetői 

 

3 

Nyári 

gyermekétk

eztetés 

Nyári 

időszakban 

a hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

étkeztetése 

nem 

megoldott 

Rászoruló 

gyermek 

számára nyár 

gyermekétkeztet

és biztosítása 

  

Rászoruló 

gyermek 

számára nyári 

gyermekétkezt

etés biztosítása 

polgár-

mester 

 nyaranta 

folyamatos

an 

Gyermek-

étkeztetést 

igénybe 

vevők 

száma 

önkor-

mányzati 

forrás 

Köznevelési 

intézmények-

kel 

együttműköd

ésben 

fenntartható 

Megvalósulása 

folyamatos. 

III. A nők esélyegyenlősége  
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1 

Bölcsődei 

férőhelyek 

számának 

bővítése 

A GYÁS-

ról és 

GYES-ről a 

munkaerő-

piacra 

történő 

visszavezet

és 

nehézségei 

növelik a 

szegénység 

kialakulásá

nak 

kockázatát. 

Gyermeke 

napközbeni 

ellátását 

biztosító 

intézmények 

működtetése. 

Bölcsődei 

férőhelyek 

számának 

bővítése. 

Cegléd  

Integrált 

Település-

fejlesztési 

Stratégiája 

Bölcsődei 

férőhelyek 

számának 

bővítése  

polgár-

mester 

2023. 

december 

bővítéssel 

létrejött 

férőhelyek 

száma 

pályázati 

és önkor-

mányzati 

forrás 

létrejötte után 

fenntartható 

Módosítás: 

Nem valósult meg 

humán és pénzügyi 

erőforrások hiánya 

miatt. 

 

2 

Szabadidős 

programok 

szervezése 

A magány-

érzet 

kialakulásá

val nemcsak 

az anya 

mentális 

állapota 

lehet 

rosszabb, 

családi 

konfliktuso

khoz is 

vezethet. 

Szabadidős 

programok 

szervezése, 

igény szerinti 

bővítése. 

  

A magányérzet 

kialakulását 

megelőző 

szabadidős 

programok 

szervezése. 

polgár-

mester 

 2020. 

december, 

majd 

folyamatos

an 

Programo

k száma 

személyi 

és tárgyi 

feltételek

, 

pályázati 

forrás 

Önkormányza

t, Művelődési 

Központ, 

Ceglédi 

Kistérségi 

Szociális 

Szolgáltató és 

Gyermekjólét

i Központ 

együttműköd

ésében 

fenntartható. 

Megvalósult. 

Szabadidős 

programok 

folyamatosan 

megrendezésre 

kerülnek   

Intézkedésért 

további felelős: 

Sport koordinátor 

 

3 

Női 

érdekvédel

mi szervezet 

létrehozása. 

Városunkba

n nem 

tudunk 

olyan 

szervezetről

, amely az 

Nők 

érdekvédelmét 

szolgáló 

szervezet 

létrehozása 

  

olyan 

szervezet, 

egyesület 

létrehozása és 

működtetése, 

amely a nők 

polgár-

mester 

 2023. 

szeptember 

Szervezet 

létrejött/ 

nem jött 

létre 

személyi 

és tárgyi 

feltételek 

Létrejötte 

után 

fenntartható 

Módosítás: 

Nem valósult meg 

humán és pénzügyi 

erőforrások hiánya 

miatt. 
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elhagyott, 

több 

gyermekes 

anyák 

mentális 

támogatását 

segítené. 

érdekvédelméb

en 

tevékenykedik. 

Intézkedésért 

további felelős: 

Alpolgármester 

. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 

Önkéntesek

re épülő 

idősügyi 

jelzőrend-

szer 

megvalósítá

sa 

A régi 

nagycsaládo

s modell 

felbomlása 

miatt az 

egyedül élő 

idős 

emberek 

aránya 

folyamatosa

n nő, de az 

együtt élő 

idős 

házaspárok 

is segítségre 

szorulnak. 

Magányos, vagy 

önmaguk 

ellátására 

képtelen idős 

emberek 

önellátásának 

támogatása 

. 

Középiskoláso

k, 

magánszemély

ek, civil 

szervezetek 

önkéntességére 

építve 

kapcsolatterem

tés (segítő 

beszélgetések), 

bevásárlás, 

takarítás, kerti 

munkák 

polgár-

mester 

2023. 

január, 

majd 

folyamatos

an 

bevont 

idős 

emberek, 

önkéntese

k száma 

személyi 

feltételek 

középiskoláso

kkal, civil 

szervezetek-

kel, 

magánszemél

y 

önkéntesekke

l 

együttműköd

ésben 

fenntartható 

Módosítás: 

Intézkedés részben 

megvalósult a 

Ceglédi Civil 

Összefogás csoport 

megalakulásával. 

Intézkedésért 

további felelős: 

Alpolgármester 

 

 

2 

Települési 

szilárd 

hulladék-

kezelés 

közszolgált

atási 

díjkedvez-

ményének a 

fenntartása 

Az 

egyedülálló 

idősek 

anyagi 

helyzete a 

társadalom 

többségéhez 

képest 

70 év feletti 

egyedül élő 

ceglédi lakosok 

kiadásainak 

csökkentése 

  

Települési 

szilárd 

hulladékkeze-

lés 

közszolgáltatás

i díjkedvezmé-

nyének a 

fenntartása Ök. 

polgár-

mester 

 folyamato

s 

A 

települési 

szilárd 

hulladék-

kezelés 

közszolgál

tatási 

díjked-

vezmény 

Pénzügyi 

forrás 

Az 

önkormányza

t 

költségvetésé

ben 

elkülönítve, 

fenntartható. 

Megvalósulása 

folyamatos. 
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általában 

rosszabb 

rendelet 

alapján 

hatályban 

van/nincs 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége   

1 

Fogyatékkal 

élők 

munkahelyh

ez jutásának 

segítése. 

Fogyatékkal 

élő 

személyek 

foglalkoztat

ási 

lehetőségeir

ől nincsenek 

pontos 

adatok a 

városra 

vonatkozóa

n. 

Fogyatékkal élő, 

megváltozott 

munkaképesség

ű munkavállalók 

munkába 

állásának 

elősegítése. 

  

Fogyatékkal 

élő személyek 

foglalkoztatási 

lehetőségeinek 

helyi 

felmérése, 

hogy a kapott 

adatok alapján 

a 

legmegfelelőb

b lépéseket 

tehesse meg az 

önkormányzat 

a 

foglalkoztatás, 

a társadalmi 

elfogadás és 

befogadás 

terén. 

polgárm

ester 

 2023. 

június 

Munkáltat

ók száma, 

elhelyezke

dettek 

száma 

Személyi 

feltételek 

(Civil 

szervezet

ek, 

Munka-

ügyi 

Központ, 

önkor-

mányzat 

együtt-

működés

e) 

pályázati 

forrás 

fenntartható 

Megvalósulása 

folyamatos 

M-V-Consulting 

Rehabilitációs és 

Szolgáltató Kft. 

110 fő, a 

PIREHAB 

Nonprofit Kft kb. 

118 fő fogyatékkal 

élő személyt 

foglalkoztat. 

Intézkedésért 

további felelős: 

Alpolgármester 

 

2 

Adatbázis 

létrehozásár

a Cegléd 

fontosabb 

akadály-

mentesített 

közintézmé

nyeiről, 

vendéglátó- 

és 

üzlethelysé-

Nincsenek 

összegyűjtö

tt adatok a 

városban 

lévő 

akadály-

mentesített 

épületekről, 

szolgáltatá-

sokról, 

szociális 

Adatbázis 

létrehozására 

Cegléd 

fontosabb 

akadálymente-

sített 

közintézményeir

ől, vendéglátó- 

és 

üzlethelységeirő

Cegléd 

Integrált 

Település-

fejlesztési 

Stratégiája 

Adatbázis 

létrehozása, 

amely 

eligazítást 

nyújtana mind 

a Cegléden és 

vonzáskörzeté

ben működő 

szociális 

szolgáltatókról

, 

polgár-

mester 

 2023. 

szeptember

, majd 

folyamatos

an  

Adatbázis 

megléte, 

majd 

folyamato

s bővítése 

Civil 

szervezet

ek, 

önkéntes 

közép-

iskolások

, Várvag 

Kft. 

fenntartható 

Megvalósulása 

humán erőforrás 

hiánya miatt nem 

valósult meg 
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geiről, 

szociális 

szolgáltatás

airól. 

szolgáltatá-

sokról. 

l, szociális 

szolgáltatóiról 

szolgáltatásaik

ról, mind civil 

szervezetek 

elérhetőségéről

, valamint 

akadály-

mentesített 

közintézménye

kről, 

üzlethelysé-

gekről, mely 

külön 

akadálymentes

ített honlapon 

lenne elérhető. 

3 

Városi 

akadálymen

tesítés 

A városban 

lévő 

közintéz-

mények, 

járdák, 

parkok 

akadálymen

tesítettsége 

csak 

részben 

megoldott. 

Szükséges 

emelni az 

akadály-

mentesített 

közintézmé

nyek, járdák 

számát. 

Közintézménye

k, járdák 

akadálymentesít

ése. 

Cegléd 

Integrált 

Település-

fejlesztési 

Stratégiája 

Az akadály-

mentesítés 

helyi 

tervezése, 

pénzforrások 

felkutatása, 

pályázatok 

figyelése az 

akadálymentes

ítés 

folytatásához 

polgár-

mester 

 folyamato

s 

Akadály-

mentesítet

t 

középülete

k, járdák 

száma nő 

Pályázati 

forrás 
fenntartható 

Módosítás: A 

megvalósítás 

folyamatos, 

akadálymentes 

járdák száma nőtt. 

Intézkedésért 

további felelős: 

Városfejlesztési 

Kft. 

. 
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4 

Akadály-

mentes 

városi 

honlap 

létrehozása 

Cegléd 

Város 

honlapja 

nem 

akadály-

mentesített 

A városi 

hírekről, 

közszolgáltatáso

kat érintő 

információkról a 

vakok és 

gyengén látók is 

értesüljenek. 

  

A honlap 

akadálymentes 

verziójának 

létrehozása 

polgár-

mester 

2023. 

június. 

Akadály-

mentes 

honlap 

létrejötte 

személyi 

és 

pénzügyi 

forrás 

Az 

akadálymente

s honlap 

üzemeltetése 

fenntartható 

Módosítás: 

pénzügyi forrás 

hiánya miatt nem 

valósult meg. 

. 
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HEP felülvizsgálatának összegzése 

Összegzés: HEP elkészítése óta 7 intézkedés nem valósult meg, melynek a megvalósítási 

határideje további határidőbe lett téve. A többi intézkedés megvalósulása folyamatos vagy 

teljesen megvalósult.  

HEP felülvizsgálat elfogadás módja  

Cegléd város képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával 

kapcsolatosan elkészült iratanyagot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta, és 

207/2020. (X. 22.) Ök. határozatával elfogadta. 

 

Mellékletek:  

207/2020. (X. 22.) Ök. határozat  

 

 

 

Cegléd, 2020. október 22. 

 

Dr. Csáky András s.k. 

polgármester 

 


