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1.Bevezetés 
 

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

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

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

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

rendelkezéseivel, Csörötnek Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

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

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

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése kimondja, hogy a HEP időarányos megvalósulását, illetve a 31. § (2) 

bekezdésben 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. E jogszabályi 

rendelkezésre tekintettel készítettük el a HEP felülvizsgálatát.  

A 2015. novemberében végrehajtott felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a település 

demográfiai adatai az elmúlt 2 évben csekély mértékben változtak. Ezért, az elmúlt két év számszerű 

adatainak az alábbi táblázatokban való feltüntetését mellőzzük, tekintettel arra, hogy ezen adatok a 

táblázatok és demográfiai események értelmezésén nem változtatna 

A szükséges módosításokat piros színű, dölt betűvel jelöljük. 

 

                                                           
1
 Költségvetési koncepció,  Településrendezési terv, Gazdasági program, Településfejlesztési koncepció, Sportkoncepció 
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2. A település bemutatása 
 

2.1. Földrajzi elhelyezkedés 

Csörötnek Vas megye nyugati részén fekszik. Szentgotthárdtól 8 km-re található, a Rába völgy 

szívében - a Rába folyó két partján, az Őrség kapujában. Öt község fogja közre: keletről 

Rábagyarmat, észak-keletről Vasszentmihály, északról Rönök, nyugatról Magyarlak, délről 

Kondorfa. Magyarlakkal már teljesen egybeépült, csak a tábla mutatja, hogy már másik faluban 

vagyunk. A többi település 4-7 km-re van Csörötnektől. A község Szentgotthárd – Őriszentpéter 

útvonalon található, megközelíthető még a 8-as főútról Rönök felől, Vasszentmihály felől és Rátót 

(Rábagyarmaton át) felől. A község tengerszint feletti magassága 209 m. Legmagasabb pontja 

Huszászfelső: 297 m.  

 

 
1. kép: térkép 

2.2. Történelem 

Csörötnek középkori település, a szentgotthárdi cisztercita apátság (1183) után, annak 

jobbágyfalujaként keletkezett. Csörötnek nevének írásos említése 1350-ből származik Chyrenuk 

formában. Főképp malomipara virágzott. A mai Csörötnek két másik falu történetét is hordozza. 

Huszász, a Kondorfa felé vezető út mellett, erdőtől körülvetten alakult ki. Huszászt minden 

bizonnyal a török pusztította el, amikor 1664-ben erre vonult Szentgotthárdra. A szentgotthárdi 

apátság a falut nem támasztotta fel, helyén csak majort építtetett. 1548-ban feltűnik Berekalja, amit 

az összeírásokban mindig Csörötnekkel együtt említettek. Berekalja valahol Csörötnek és 

Rábagyarmat között, a Rába jobb partján feküdt. Volt idő, hogy portáinak száma megegyezett 
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Csörötnekével, általában azonban kisebbnek számított. Berekalja az 1700-as évek elején 

nyomtalanul eltűnt. Valószínűleg egybeolvadt Csörötnekkel. Az 1965-ig lakott településrész volt a 

legrégebbi maradványa a történelmi időkben a jelenlegi Szőlőhegyen és az azt övező erdős 

tisztásokon elhelyezkedő középkori ősi településnek. Egyetlen egy időtálló emléke maradt az 

egykori településrésznek: a Sáfár-hegyi Mária kápolna. A kápolnát a Szűz anya tiszteletére Molnár 

(Sáfár) Pál állította házának udvarára, melynek építését az I. világháborúban a fronton fogadta meg, 

amennyiben épségben sikerül hazaérnie. Betegen, tüdőbajosan tért haza, de fogadalmát betartva 

1925-ben felszentelték a kápolnát. A község történelmét két fő tényező befolyásolta: a Rába völgyi 

fekvése és a ciszterek szentgotthárdi letelepedése. Csörötnek községben a Rába folyóról leágazó 

üzemvíz-csatorna mellett helyezkedik el az 1814-ben épült malom, amely műemléki védettséget 

élvez. 

 

 

2. kép: Malom 

 

2.3. Demográfia 

Csörötnek állandó népessége 2012. december 31-én 898 fő volt; korösszetétele: 0-17 éves 168 fő, 

18-59 éves 493 fő, 60-64 éves 61 fő, 65 év feletti 147 fő. A lakónépesség szám az elmúlt évtizedben 

csökkenő tendenciát mutat, melynek oka az elvándorlás, és az alacsony születési arány, míg  

1997-ben 14 gyermek született, addig 2010-ben 6. Az utóbbi 2 évben a lakónépesség száma kisebb 

növekedést mutat. A népesség korösszetétele is megváltozott az elmúlt évtizedekben. A község 

korösszetételére jellemző adatok tekintetében sajnos elmondható, hogy a 0-14 évesek aránya 

csökkent, még a 65 éven felüliek aránya ugyanezen időszak alatt valamivel nagyobb mértékben 

nőtt. A település népességének, akárcsak az ország népességének öregedése következtében egyre 

inkább megnövekszik a szociális szolgáltatások iránti igény. 
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Lakónépesség: az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem 

rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek 

együttes száma.2 

Állandó népesség: az adott területen lakóhellyel rendelkező személyek száma. 2 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

 Fő Változás 

2007 882 nincs adat 

2008 870 99% 

2009 850 98% 

2010 828 97% 

2011 843 102% 

2012 855 101% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önkormányzat 

 

 

1. ábra 
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2. számú táblázat - Állandó népesség 2012. évre      

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

 444 454 898 49% 51% 

0-2 évesek           

0-14 éves 59 70 129 46% 54% 

15-17 éves 20 19 39 51% 49% 

18-59 éves 244 249 464 46% 54% 

60-64 éves 34 27 61 56% 44% 

65 év feletti 87 60 147 59% 41% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR,Önkormányzat      

 

 

2/1. ábra 

 

 

2/2. ábra 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001 nincs adat  182 0,0% 

2008 153 150 102,0% 

2009 150 142 105,6% 

2010 146 133 109,8% 

2011 147 138 106,5% 

2012 147 129 114,0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önkormányzat 

 

 

3.ábra 

A fenti táblázatból és diagramból látható, hogy növekszik az öregedési index, tehát öregedő 

lakosságú községről van szó. 

 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 7 9 -2 

2009 4 11 -7 

2010 3 10 -7 

2011 14 12 2 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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4. ábra 

A fenti táblázatból és ábrából látható, hogy az elmúlt években több volt az elvándorlás mint az 

odavándorlás. Ez alól kivétel a 2011-es év, amikor kevesebb volt az elvándorlás mint az 

odavándorlás. 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás  

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008 9 14 -5 

2009 7 11 -4 

2010 6 13 -7 

2011 10 12 -2 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 

5. ábra 
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A fenti táblázat és diagram megmutatja, hogy Csörötneken több a halálozások száma, mint az 

élveszületések száma. 

 

2.4 Közszolgáltatások 

Csörötnek iskolája 1700-ban már működött. Jelenleg a szomszédos Magyarlak közigazgatási 

területén található az 1969-ben épült iskola. Most a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

8 osztályos tagintézménye. Alsó és felső tagozat is működik. A faluban óvoda is van, amely a 

Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsödék tagóvodájaként működik. 

 

 

3.kép: Óvoda 

 

A településnek Római katolikus temploma van. Az Örök ige” temploma 1983-85 között épült. 

Terveit Fazekas Péter megyei főépítész készítette, melyért építészeti nívódíjat kapott. A csörötneki 

templom jellegzetessége, hogy harangjai különálló mediterrán jelleget sugárzó harangtoronyban 

kaptak helyet. A templom közvetlen szomszédságában található az ugyancsak mediterrán 

stílusjegyeket hordozó keresztelő kápolna, melynek közepén márvány keresztelő kút, hátterében 

pedig a halott Krisztust ölében tartó Mária szobra található.  
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4.kép: Templom a Keresztelőkápolnával és a Harangtoronnyal 

 

Csörötnek közműellátottsága teljes, van vezetékes gáz, víz, szennyvízelvezetés, stabil elektromos 

hálózat, valamint kábel tv és szélessávú internet. A településen élők kiszolgálása érdekében az 

alapvető szolgáltató funkciók mind rendelkezésre állnak: postahivatal (a szomszédos Magyarlak 

közigazgatási területén), élelmiszerboltok, pénzintézet. Az orvosi rendelők (háziorvos, fogászat, 

szakorvosi rendelő), védőnői szolgálat és fiókgyógyszertár 2010-ben épült Egészségházban kaptak 

helyet. 

 

 

5.kép: Egészségház 
 

Vasútállomás a községtől északra 2 km távolságra található, amely a szomszédos Rönök község és 

Csörötnek közigazgatási határán található. A buszközlekedés Szentgotthárdra és a környező 

településekre jónak mondható. A település lakóinak kiszolgálásában több kisebb vállalkozás vesz 

részt. Az önkormányzat a kötelező szolgáltatások többségét térségi, kistérségi szintű szolgáltatókkal 

biztosítja. 

2011-ben felújított Művelődési ház un. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT), helyszínt és 

feltételeket biztosít a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási, ügyfélszolgálati pont 
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működtetéséhez, ifjúsági közösségi programok szervezéséhez, a lakosság és vállalkozások számára 

az információhoz való hozzájutás elősegítéséhez, közösségi internet hozzáférést biztosít az 

eMagyarország ponton, közművelődési programok szervezéséhez, könyvtári és információs 

szolgáltatásokat biztosít, közösségfejlesztési folyamatok generálásához, helyszínt biztosít civil 

szervezetek számára. A felújítást követően az épület teljeskörűen akadálymentessé vált. A rámpa, a 

mozgáskorlátozott mellékhelyiség, a vakvezető sáv, brail felirat, taktilis sáv, indukciós hurok, a 

mozgáskorlátozott parkoló, mind a fogyatékosok esélyegyenlőségét támogatja. 

 

2.5. Gazdasági háttér 

Csörötnek iparát a mezőgazdasági és erdőgazdasági alapanyagok feldolgozása jellemezte a korábbi 

időszakban, ezen belül is a faipar volt a jellemző. Sajnos az egyes üzemek bezártak és újak nem 

telepedtek a helyükre. A településen gyümölcs- és gombaszárító kisüzem is van, mely sajnos 

jelenleg nem működik. Mindössze több kisvállalkozás ad több- kevesebb munkalehetőséget a helyi 

lakosoknak, melyből kiemelkednek építőipari vállalkozások. A Rába folyóról leágazó üzemvíz-

csatornán egy 500 kW villamos energiát előállító kis vízerőmű működik. Csörötnek 

Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő Rába-Víz Kft. a helyi és további nyolc településen 

megépült szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetői feladatait látja el. A térség egyedi kínálatát 

biztosítja a csörötneki pálinkafőzde, amely pályázati forrásból várhatóan a település turisztikai 

vonzerejét növelő látványfőzdévé kerül átalakításra. 

A természeti adottságokból adódóan a jó termőképességű szántókon jelentős növénytermesztés 

folyik. Leggyakrabban termelt növények: búza, kukorica, árpa, napraforgó, olajtök. Ültetvény 

jellegű gyümölcstermesztés nem jellemző a településen, kivételt a településtől délre elhelyezkedő 

napsütötte lejtőkkel megáldott Szőlőhegy jelent, ahol a szőlőtermesztés és a borkészítés jellemző. 

Fontos szerepet tölt be az itt élők szerepében a fenyőcsemete és karácsonyfa termesztés. Óriási 

területeket borítanak fenyőültetvények, amelyeknek a fajtaválasztéka széles körben mozog. Az 

állattenyésztés napjainkban már nem jellemző a térségre, bár az adottságok teljes mértékben 

megfelelnek a mezőgazdasági ágazat megtelepedésének. Jelenleg egy gazdálkodó foglalkozik 

állattenyésztéssel, közel 25 tehénből és két lóból álló gazdaságát fejleszteni kívánja. A gazdaság a 

tejelőállítására és feldolgozására specializálódott és pl. tejautómatát üzemeltet a településen. 

 

2.6 Turizmus 

A Rába völgyében elhelyezkedő település csodálatos adottságú dombvonulatai már a középkorban 

is a tájegység bor- és gyümölcstermesztésének egyik jelentős színtere volt. A leggyakoribb a szőlő, 

amelynek a Rábától délre húzódó dombvonulatok napfényben gazdag lejtőit borítják. A csodálatos 

környezet, az erdők nyújtotta nyugalom meghitt, családias hangulattal tölti meg a Szőlőhegyet, 



Csörötnek Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
 

 13

amely közkedvelt pihenő és üdülőhellyé alakult. A szőlőtermesztés és borkészítés a középkor óta 

töretlen hagyományokra tekint vissza a településen.  

Csörötnek közkedvelt megállóhelye a vízitúrázóknak, a vadvízi evezés szerelmeseinek. Színvonalas 

kiszolgálásukra a település központjában, a Rába közúti hídja előtt közvetlenül a jobb parton szép 

esztétikus kikötő, és fogadóépület, sátorozó helyek állnak rendelkezésre. A 2006-ban átadott Akácfa 

kemping és vízitúra kikötő létesítménye Csörötnek turizmusának első olyan létesítménye, mely 

tudatos előkészítés és megvalósítás eredményeképp a települési idegenforgalom fellendítésének 

alappillére. 

.  

6.kép: Akácfa kemping 

 

A Rába folyó és a belőle leágazó malomcsatorna változatos horgászhelyeket biztosít a vizek 

szerelmeseinek. Horgászati szempontból több, egymástól vízmélységben, vízsebességben és egyéb 

jellemzőkben változatos, de viszonylag egymáshoz közeli horgászhelyek várják a pecásokat.  

 

A településen a ciszter örökségnek egyetlen még létező építészeti emléke a műemlék „Bekes” 

malom épülete, mely jelenlegi romos állapota ellenére is sok érdeklődőt vonz. Az önkormányzat 

kész fejlesztési programmal és tervekkel rendelkezik a malom felújítására, és turisztikai célú 

hasznosítására mely a település turizmusának „zászlóshajója” lehet.  
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3. 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. Az önkormányzati 

esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat 

által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat. Az Európai Uniós elvárások alapján a települések 

feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. 

E program célja, hogy a község minden lakójának elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítja 

az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű – főleg roma – polgárok esélyegyenlőségét az 

élet minden területén. 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai: 

A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP 

célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a  

� mélyszegénységben élők,  

� romák,  

� gyermekek,  

� nők,  

� idősek és  

� fogyatékkal élők. 

 

Általános célok: 

- A hátrányos megkülönböztetés megszűntetése, az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos 

helyzetű csoportok számára, az összetartó, szolidáris társadalom erősítése. 

- Gazdasági területen a minimális forráshoz való jog biztosítása. 

- A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint a 

község intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. 

- Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében össze kell hangolni a foglalkoztatási, az oktatási, 

az egészségügyi, a szociális igazgatási, területfejlesztési célokat. 
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4. Célok 

 

4.1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

Csörötnek település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

• a diszkriminációmentességet,  

• szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A köznevelési intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

4.2. A HEP helyzetelemző részének célja 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

HEP IT tartalmazza. 

 

4.3. A HEP IT célja 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét. 
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5. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

5.1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

5.1.1. A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

� a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

� a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben 

felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti 

Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” 

Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 

 

 

 



Csörötnek Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
 

 17

5.1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei 

között – önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség erősítését 

szolgálja az a felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület – törvényi felhatalmazás alapján – 

egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez kötheti. 

Önkormányzati rendeletek: 

 - tanulók tankönyvtámogatása 
  

Ezt a rendeletet hatályon kívül helyezték, helyette megalkották a gyermekek védelméről szóló 

5/2015. (IV.15.) önkormányzati rendeletet. 

Megalkották az új szociális ellátásról szóló 2/2015. (II.18) önkormányzati rendeletet. 
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5.2. Stratégiai környezet bemutatása 

5.2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében A 

jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 

november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében 

legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet 

formájában hagy jóvá. 

 

Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat 

– a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott 

hatáskörük szerint – a településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a 

településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el. 

 

Településfejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés 

összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település 

közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, 

önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását 

tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek 

kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti 

szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. A törvény 7. §-a 

értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében a városok és több 

település közös fejlesztési tervezése esetén integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az 

integrált településfejlesztési stratégia meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, 

összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett 

partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, 

meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás 

módját is összefüggéseiben kezeli. 

 

Gazdasági Program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 

programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
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Sportkoncepció – az Önkormányzat 2009-ben fogadta el sportkoncepcióját, mely meghatározza a 

sportolásra alkalmas és használható területek, létesítmények körét, továbbá meghatározza az 

önkormányzat települési sportéletben betöltendő szervező, koordináló feladatát, nevesíti és rögzíti 

azokat az együttműködéseket, melyek által a helyi sporttal érintett civil szervezetek közreműködnek 

a helyi sportélet szervezésében, bonyolításában. Szabályozza sportcélú támogatások, létesítmény 

finanszírozások főbb szabályait. A sportkoncepció kiemelt hangsúlyt helyez az esélyegyenlőségre, 

sportolási feltételek mindenki számára történő hozzáférésének biztosítására, valamint az egészséges 

életmódra nevelésre. A koncepció a fejlesztési célokat is megfogalmazza figyelembe véve a 

horizontális elveket is. 

 
 

5.2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Önkormányzatunk számos kötelező és néhány önként vállalt feladatot kistérségi társulási formában 

látja el a költséghatékonyság és szolgáltatások minél teljesebb és magasabb színvonalú biztosítása 

érdekében. Ilyen szolgáltatások például a szociális területen a szociális házigondozás, 

jelzőrendszeres házigondozás, támogató szolgálat, közösségi pszichológiai tanácsadás, a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. Az oktatás, nevelés terén az óvodai nevelést látjuk el 

kistérségi társulási formában. Az alapfokú oktatás ugyancsak a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény keretében működő nyolcosztályos tagintézmény által, állami fenntartás keretében 

biztosított.  A közigazgatás területén a belső ellenőri feladatok ellátása történik kistérségi társulási 

formában.  

Az oktatási, nevelési intézmények önálló, kistérségi intézményt felölelő esélyegyenlőségi tervvel 

rendelkeznek.  

A jelenleg hatályos köznevelési terv kiemelt hangsúlyt fordít az esélyegyenlőség feltételeinek 

megteremtésére, melyet jelenleg az állam, mint fenntartó köteles biztosítani az iskolában, az 

óvodában pedig az önkormányzat a kistérségi társulással karöltve kíván megfelelni a törvény 

előírásainak. 

A hulladékgazdálkodás terén Önkormányzatunk tagja a Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodás Társulásnak, melynek segítségével a lakosság minél hatékonyabb, és teljes 

körű kiszolgálása a cél a hulladékkezelés terén, biztosítva ezzel az esélyt a lakosság 

környezettudatos magatartáshoz. 

 

5.2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. A rendelet melléklete meghatározza az egységesen rendelkezésre álló 
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statisztikai mutatókat a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez, illetve meghatározza azok 

forrását is. A jogszabály a mutatók forrásaként az Országos Területfejlesztési és Területrendezési 

Információs Rendszert (a továbbiakban: TeIR) jelöli meg.  

 

A TeIR adatbázisa általában 2011. évig tartalmazza az adatokat, ez azonban az egyes területeknél 

eltérő lehet. Ahol volt saját információ, adat ott a 2012. évi adatokkal ki tudtuk egészíteni az egyes 

táblázatokat.  

 

E mellett célszerű és szükséges támaszkodni egyéb adatforrásokra, mint például: KSH, Munkaügyi 

központ, óvoda, iskola, háziorvos, védőnő, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. De vannak 

adathiányosságok, mert nem mindenről vezetnek nyilvántartást, mind az önkormányzatok, mind 

más szervezetek. 
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5.3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 

fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 

tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből 

kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és 

súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a 

rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci 

esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira - a jóléti ellátások által 

kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz 

történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. 

A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az 

érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó 

társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység valamint a falusi 

lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). 

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 

kirekesztettségüket okozza.  

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 

fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás 

súlyos társadalmi probléma.  

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, 

közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a 

gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez 

az utóbbi csoporthoz tartozik. 

 

A roma népességre vonatkozóan kevés hivatalos adat áll rendelkezésünkre. 2010 évben megalakult 

Csörötneki Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A 2011 évi népszámlálási adatok szerint 202 fő 

vallotta magát roma származásúnak Csörötneken. A népszámlálási adatok nem adják meg pontosan 

a számukat, mivel nem minden roma származású ember vallotta magát romának, de becslések 

alapján kb 25%-ra vehető az arányuk az összlakosságon belül. Csörötneken. Általánosságban 

megállapítható, hogy a roma népesség életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota, 

iskolázottsága, foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez viszonyítva lényegesen rosszabb. 

Munkaerő-piaci szempontból a rendszerváltás piacgazdasági átalakulásának legnagyobb vesztese a 

roma népesség, a szakképzetlen munkát igénylő munkahelyek megszűnésével a munkanélküliségi 

rátájuk jelentősen meghaladta a nem roma származásúakét. 
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Csörötnek községben a foglalkoztatási problémák nagyon nagy gondot jelentenek, mivel a lakosság 

egy jelentős része roma kisebbséghez tartozik, és iskolázottsági szintjükből, életvitelükből fakadóan 

egy részük nagyon nehezen kap munkát. A munkanélküli létből fakadóan az esélyük sincs meg arra, 

hogy körülményeiken javítsanak. Sok család jövedelme kizárólag a családi pótlékból, gyesből, 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásból és segélyekből áll. Ez óriási problémát jelent számukra 

mindennapi megélhetésükre tekintettel. 

 
5.3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 

szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 

iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 

gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. A jövedelmi és vagyoni 

helyzetről azonban nincs nyilvántartás. 

 
5.3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

A HEP-ben 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) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

2008 decemberében 65 fő volt a Csörötneki regisztrált munkanélküliek száma, így a 

munkanélküliségi ráta 10 % (a munkaképes korú népesség 626 fő). Ez a szám 2012 decemberére 

csökkent, ekkor 35 fő volt a regisztrált munkanélküliek száma, így a munkanélküliségi ráta 5,6 % (a 

munkaképes korú népesség 622 fő).  Sajnos községünkben a foglalkoztatási lehetőségek szerények, 

nagyrészt a kereskedelem és a szolgáltatás területére korlátozódik. Olyan jellegű munkahely, amely 

jelentős számban tudna betanított munkaerőt foglalkoztatni, nincs. A közeli Szentgotthárd város 

iparát pedig a kvalifikáltabb munkaerő-szükséglet jellemzi. Az utóbbi időszakban – a gazdasági 

világválság hatásai miatt is – a munkaképes lakosság egyre szélesebb köre veszítette el 

munkahelyét. A tendencia folytatása várható az ipar területén, melyhez ugyanakkor kapcsolódik a 

munkaerő-piaci struktúraváltás kényszere a turizmusra építő térségi gazdaságpolitika erősödésével. 

Sajnos a fenti adatok csak a regisztrált munkanélkülieket jelenítik meg, a tartósan munkanélküli és a 

rendszerből kikerült, a munkaügyi szervezetek látókörében nem szereplők száma az egyes 

vélemények szerint mintegy 2%-kal is növelheti a rendelkezésünkre álló adatokat. 
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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 megerősítő 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.  

 

5.3.2.1. 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 294 332 626 30 10,2% 35 10,5% 65 10,4% 

2009 295 331 626 36 12,2% 41 12,4% 77 12,3% 

2010 297 328 625 37 12,5% 41 12,5% 78 12,5% 

2011 293 327 620 30 10,2% 18 5,5% 48 7,7% 

2012 298 324 622 15 5,0% 20 6,2% 35 5,6% 

Forrás: TeiR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 

 
6. ábra 
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Munkanélküliségi ráta 
Országos, területi, megyei adatai 

 
Év Országos Nyugat-dunántúl Vas megye Csörötnek 

2008 7,8% 4,9 %  10% 

2009 10% 8,6%  12% 

2010 11,2% 9,2%  12% 

2011 10,9% 7,4%  7% 

Forrás: KSH STADAT 

 
 

Munkanélküliségi ráta 
 

2012. év 

 I.negyedév II. negyedév III negyedév IV negyedév 

Országos 11,7 % 10,9% 10,4% 11,8% 

Nyugat-dunántúl 7,8% 7% 6,7% 8% 

Vas megye 7,1% 5,7% 5,2% 6,3% 

Csörötnek 7,2% 5,4% 5,2% 5,2% 

Forrás: KSH STADAT 
 

Fenti adatokból is látszik, hogy településünkön az országos érték alatt van a munkanélküliség, a 

nyugat-dunántúli és a megyei átlaghoz képest pedig hasonlóan alakul a munkanélküliség.  

 
5.3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 
fő 65 77 78 48 35 

20 éves és fiatalabb 
fő 2 4 4 0 2 

% 3,1% 5,2% 5,1% 0,0% 5,7% 

21-25 év  
fő 8 8 6 4 4 

% 12,3% 10,4% 7,7% 8,3% 11,4% 

26-30 év 
fő 7 7 13 9 4 

% 10,8% 9,1% 16,7% 18,8% 11,4% 

31-35 év 
fő 9 13 11 4 3 

% 13,8% 16,9% 14,1% 8,3% 8,6% 

36-40 év 
fő 6 10 8 5 4 

% 9,2% 13,0% 10,3% 10,4% 11,4% 

41-45 év 
fő 10 14 10 5 4 

% 15,4% 18,2% 12,8% 10,4% 11,4% 

46-50 év 
fő 11 9 12 7 4 

% 16,9% 11,7% 15,4% 14,6% 11,4% 

51-55 év fő 7 7 9 9 4 
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% 10,8% 9,1% 11,5% 18,8% 11,4% 

56-60 év 
fő 5 5 4 5 5 

% 7,7% 6,5% 5,1% 10,4% 14,3% 

61 év felett 
fő 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 2,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     

 

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

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 30 35 65 15 14 29 50,0% 40,0% 44,6% 

2009 36 41 77 14 23 37 38,9% 56,1% 48,1% 

2010 37 41 78 16 23 39 43,2% 56,1% 50,0% 

2011 30 18 48 11 11 22 36,7% 61,1% 45,8% 

2012 15 20 35 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 
 

Forrás:TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 
7. ábra 

 
 

Településünkön a nyilvántartott munkanélküliek számán belül nagyon magas a tartós, 180 napnál 

régebben regisztrált munkanélküliek aránya. 
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5.3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 73 71 144 0 0,0% 3 4,2% 3 2,1% 

2009 71 72 143 2 2,8% 5 6,9% 7 4,9% 

2010 74 71 145 2 2,7% 3 4,2% 5 3,4% 

2011 74 80 154 0 0,0% 3 3,8% 3 1,9% 

2012 71 82 153 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 

 
8.ábra 

 

A nyilvántartott munkanélküliekhez képest a pályakezdő álláskeresők aránya nem túl magas. 
 

b) alacsony iskolai végzettségűek3 foglalkoztatottsága 

 
5.3.2.5. 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 összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 766 399 367 608 292 316 158 20,6% 107 26,8% 51 13,9% 

2011 767 384 383 
nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

Forrás: TeIR, KSH 
Népszámlálás          

3 Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), ld. Flt. hátrányos helyzetű munkavállalói meghatározása 
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A lakosság iskolázottságát tekintve csak a 2001. évi népszámlálási adatok állnak rendelkezésre. A 

lakosság magas – 20,6%-a – nem rendelkezett akkor általános iskolai végzettséggel. 

 
5.3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 
szerint     

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség     

 Fő fő % fő % fő %     
2008 65 6 9,2% 28 43,1% 31 47,7%     
2009 77 3 3,9% 37 48,1% 37 48,1%     
2010 78 8 10,3% 39 50,0% 31 39,7%     
2011 48 4 8,3% 27 56,3% 17 35,4%     
2012 35 5 14,3% 10 28,6% 20 57,1%     

Forrás:TeIR 

 

 

9. ábra 

A regisztrált munkanélküliek között magas az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők, 

vagy csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. Ez kedvezőtlen, mivel sokkal 

nehezebb képzettség nélkül munkát találni. 
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5.3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők       

 év 

általános iskolai 
felnőttoktatásban résztvevők 

száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban 
eredményesen elvégzők száma 

      
fő Fő %       

2009 0 0 0       
2010 0 0 0       
2011 0 0 0       
2012 0 0 0       

Forrás: TeIR 

 
5.3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 év 

középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők 
összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR 

 

A felnőttoktatásban résztvevők nem voltak Csörötnek község vonatkozásában. 

 
 
 

b) közfoglalkoztatás 

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amelynek célja, hogy a 

közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A 

közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget 

biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. 
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5.3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatá
sban résztvevők 

száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya 
az aktív korú roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010 25 4% nincs adat nincs adat 

2011 26 4% nincs adat nincs adat 

2012 10 2% nincs adat nincs adat 

Forrás: Önkormányzat 

 

 

 

10. ábra 

 

Településünkön a közfoglalkoztatásban részt vevők aranya az aktív korú lakossághoz képest 

mintegy 2%-4%.  

Többnyire szakképesítést nem igénylő, kisegítő vagy segédmunkás munkakörben foglalkoztatja az 

önkormányzat elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket, akik egyben 

tartós munkanélküliek is. 
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c) 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.) 

 

5.3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások 

év 

regisztr
ált 

vállalko
zások 
száma 

a 
települ

ésen 

Kiskereskedel
mi üzletek 

száma 

vendéglátóhel
yek száma 

állami 
szektorban 

foglalkoztato
ttak száma 

kivetett 
iparűzési adó 

befizetett 
iparűzési adó 

működő 
foglalko
ztatási 

program
ok 

száma 
helyben 

foglalkoztatá
si 

programokb
an részt 

vevők száma 

2008 65 5 1 nincs adat 8.490.000 8.480.816 0 11 

2009 69 4 2 
nincs adat 

5.260.000 5.247.400 
0 20 

2010 75 4 2 
nincs adat 

6.670.000 6.651.003 
0 25 

2011 79 4 2 nincs adat 7.590.000 7.584.069 0 26 

2012 
nincs 
adat 4 2 

nincs adat 
11.170.000 11.157.150 0 10 

Forrás: TeIR, Önkormányzat 

 

A regisztrált vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek, valamint vendéglátóhelyek számának változása 

jelzi a település helyi gazdasági potenciáljának alakulását, tendenciáit. 

Csörötneken a kiskereskedelmi üzletek száma 2008. és 2012. között szinte állandó. A regisztrált 

vállalkozások száma növekszik, ezzel arányosan a kivetett és befizetett iparűzési adó is emelkedik.  

A csörötneki településrendezési terv tartalmaz vállalkozói övezet kialakítására alkalmas területet. Ez 

segíthetné a munkahelyteremtést. Mivel kis településről van szó a helyi termékpiac létrehozása is 

megoldás lehetne a munkanélküliségre. A településen található egy aszaló, üzem teljes felszereltséggel, 

ami jelenleg nem működik, várja a vállalkozókat. 

 
5.3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

  

elérhetőség 
átlagos 

ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma 
munka-

napokon 

átlagos 
utazási idő 

autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 

munkanapokon 

átlagos 
utazási idő 

vonattal 

Kerékpár úton 
való 

megközelíthetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legközelebbi 
centrum 

11 min 15 18 min 22 8 min   
 

____ 

30 min 

Megye-
székhely 

49 min 6 120 min 22 40 min ____ ___  

Főváros 192 min 2 420 min 26 300 min  
_____ 

 
 ___ 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, 
önkormányzat adatai 
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Csörötnek 8 km-re fekszik Szentgotthárdtól, viszonylag sok a buszjárat oda. A közeli Rönök 

községhez tarozó vasútállomás sincs messze mindössze 2 km-re, így vonattal is elérhető a 

legközelebbi város Szentgotthárd és a megyeszékhely Szombathely is. 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

5.3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok 

  
van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen 

van  

Kisvállalkozz okosan, 
Számítástechnikai alapismeretek, 
Külföldi munkvállalás lehetőségek, 
Hogy keressek állást, Gazdálkodj 
okosan, A pénz 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban 

nincs adat nincs adat 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
településen 

van 
Továbbtanulási fórum,                   
Fiatalok lendületben, 
Állásbörze,Képzési lehetőségek 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban 

nincs adat nincs adat 

Forrás: civil szervezet, helyi adatgyűjtés 
   

 
5.3.2.13. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon 
részvevő  fiatalok száma 

év 

fiatalok 
foglalkoztatását 

megkönnyítő 
programok a 
településen 

fiatalok foglalkoztatását 
megkönnyítő programok 

a vonzáskörzetben 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 
programok a településen 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2008 
0 0 nincs adat nincs adat 0 0 nincs adat nincs adat 

2009 
0 0 nincs adat nincs adat 0 0 nincs adat nincs adat 

2010 
0 0 nincs adat nincs adat 0 0 nincs adat nincs adat 

2011 
3 5 nincs adat nincs adat 2 5 nincs adat nincs adat 

2012 
9 32 nincs adat nincs adat 10 19 nincs adat nincs adat 

Forrás: civil szervezet 
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2011-ben az IKSZT pályázat útján újult meg a község művelődési háza, a pályázat feltétele volt a 

különböző programok biztosítása, mind a község mind a térsége számára. Ezen programok egy 

részét mutatja be a fenti és alábbi táblázat. 

 

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

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

programok) 

 

5.3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 

  van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen nincs nincs 

felnőttképző programok a 
vonzásközpontban 

nincs adat nincs adat 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
településen 

van  
Állásbörze, Továbbtanulási fórum, 
Fiatalok lendületben, Képzési 
lehetőségek 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
vonzásközpontban 

nincs adat nincs adat 

Helyi foglalkoztatási programok a 
településen 

van közfoglalkoztatás 

Helyi foglalkoztatási programok a 
vonzásközpontban 

nincs adat nincs adat 

Forrás: civil szervezet, önkormányzat 

 

g) mélyszegénységben élők és romák4 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

Erre vonatkozó nyilvántartása nincs az önkormányzatnak. 

  

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Erre vonatkozó nyilvántartása nincs az önkormányzatnak. 
 

5.3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 

munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerő-

piaci szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető szolgáltatásokat. 

 
 
4
 Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az 

egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, 
amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 
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A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az elmúlt években is többször is 

módosították, melynek előírásait a Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló 9/2006. 

(VI. 29.) önkormányzati rendeletébe építette be: 

A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára ápolási díjat, átmenti 

segélyt, temetési segélyt állapít meg a törvényben, valamint a önkormányzat rendeletében 

meghatározott feltételek szerint. Minden önkormányzat kötelező alapszolgáltatása a szociális 

étkeztetés és a házi segítségnyújtás.  

Az ápolási díj: a tartós gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 

részére biztosít anyagi hozzájárulást. Az önkormányzat csak tartós beteg részére állapíthat meg 

pénzellátást. Jelenleg a településen 3 ellátott van.  

Átmeneti segély: létfenntartási gondokkal küzdők támogatásra irányul. Az elmúlt évben senki sem 

részesült segélyben. 

Temetési segély: olyan szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a temetési költséget 

viselő részére biztosít a Képviselő-testület a rendeletben szabályozottak szerint. Temetési segélyt  

8 fő részére fizetettünk ki 2012-ben 

Étkeztetés: azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egyszeri meleg étkeztetésről kell 

gondoskodni, akik azt önmaguk részre nem képesek biztosítani.  

Házi segítségnyújtás: a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani 

az önálló életvitel fenntartása érdekében a szükséges ellátást.  

Az aktívkorúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást felváltotta a 

bérpótló juttatás, majd a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, amelynek feltételei több helyen is 

átalakultak. Alapvető módosítás, hogy a támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni, 

míg a rendelkezésre állási támogatást csak kétévente kellett. A két felülvizsgálat között eltelt időben 

minden támogatottnak legalább 30 nap munkaviszonyt kell létesítenie, olyan módon, hogy az 

igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre lehetősége van több módon. Nyílt munkaerőpiacon 

folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási 

munkát folytat, munkaerő-piaci programban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet folytat, 

vagy közfoglalkoztatásban vesz részt.  

Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott, vagy aki az 55. életévét 

betöltötte, vagy 14 év alatti gyermeket nevel és a településen nincs biztosítva a gyermek napközbeni 

ellátása. A rendszeres szociális segély 90%-ban fedezett ellátási forma, a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, bérpótló juttatás csak 80%-ban. Az aktívkorúak ellátásában részülőknek továbbra is 

előírás a munkaügyi központokkal való együttműködés. A megállapodás elsődleges célja olyan 

szolgáltatások biztosítása, amely a munkaerőpiacra történő visszahelyezést segíti. A beilleszkedést 

elősegítő program a munkanélküliség káros hatásait segített enyhíteni. Az anyagi helyzet 
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romlásának következményeként a munkanélküli emberek kapcsolatai beszűkültek, megváltozott 

énképük és életvitelükben is izolálódtak. Az anyagi nehézségek konfliktusokat idéznek elő a 

munkanélküliek családjában.  

Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 

lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás. Az elmúlt 

évben 32 igénylő részesült támogatásban .  

Közgyógyellátás, a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 2012-ben 

30 fő rendelkezett közgyógyellátási igazolvánnyal a településen. 

Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési 

segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési járadék maximum 90 nap lehet, a munkaerőpiaci 

járulékalap 60 %-a, legfeljebb a minimálbér 100 %-a. (98.000 forint). 

Az aktív korúak ellátásának megállapítására 2015. március 1-jétől hatáskörrel a megyei 

Kormányhivatalok járási hivatali rendelkeznek. 

Képviselő-testület megalkotta a szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II. 18.) Önkormányzati 

rendeletét.  

2015. március 1. napjától az állam által – a járási hivatalok útján – biztosított kötelező ellátások 

körébe került át az aktív korúak ellátása (melynek két formája a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, illetve az egészségkárosodási valamint a gyermekfelügyeleti támogatás), az időskorúak 

járadéka, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultság. A kötelező, állam által biztosított segélyek közül – kifutó jelleggel - 

kikerült a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás, továbbá a méltányossági 

közgyógyellátás, valamint a méltányossági ápolási díj is. Az önkormányzatok által biztosított ellátás 

neve 2015. március 1. napjától egységesen települési támogatás. Annak eldöntése, hogy egy-egy 

önkormányzat a települési támogatás keretében milyen célokra, milyen feltételekkel és milyen 

összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az adott önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik, 

annak csupán egyetlen egy korlátja van, ugyanis az Szt. a 45. § (3) bekezdésében úgy rendelkezik, 

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 Képviselő-testület 2/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelete 

megalkotásakor nagymértékben támaszkodott a település területén az utóbbi időszakban 

megfigyelhető szociális problémák figyelembevételére, valamint a hatósági ügyintézés során 

szerzett tapasztalatokra. Olyan rendelet megalkotását tűzte ki célul, amellyel arra törekszik, hogy a 

támogatást ténylegesen azok vegyék igénybe, akik arra rászorultak, illetve, hogy a terhek 

igazságosan osztódjanak el, továbbá a jogosultság megszerzése mellett a kötelezettségeinek is 
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tegyen eleget az érintett személy. E szempontok fenntartása a jövőben is követendő cél kell, hogy 

legyen. 

 

 

5.3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 626 14 2,2% 

2009 626 15 2,4% 

2010 625 13 2,1% 

2011 620 2 0,3% 

2012 622 1 0,2% 

Forrás: TeIR, Önkormányzat 

 
 

 
11. ábra 

 

A fenti táblázatból és diagramból látható, hogy az álláskeresési segélyben részesülők száma  

2008 és 2012 között csökkent. 

 

5.3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 
nyilvántartott álláskeresők száma 

álláskeresési 
járadékra 

jogosultak  

fő fő % 

2008 65 19 29,2% 

2009 77 11 14,3% 

2010 78 5 6,4% 

2011 48 2 4,2% 

2012 35 5 14,3% 

Forrás: TeIR, Önkormányzat 
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12. ábra 

 

Az álláskeresési járadékra jogosultak aranya csökkent 2008 és 2011 között, majd 2012-ban 

emelkedett az arányuk 

 

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

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  

Azoknak a száma, akiktől 
helyi önkormányzati 

rendelet alapján 
megvonták a támogatást fő 

15-64 
évesek %-

ában 
fő 

munkanélküliek %-
ában 

2008 11 1,75 23 35 0 0 

2009 10 1,59 24 44 0 0 

2010 16 2,56 37 47 0 0 

2011 12 1,93 26 54 0 0 

2012 7 1,12 16 54 0 0 

Forrás: TeIR, Önkormányzat 
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13. ábra 

 

Az önkormányzattól aktív korúak ellátásában – rendszeres szociális segély, foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás – részesülők száma stagnáló ill. csökkenő tendenciát mutat. A foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz igazítva, több mint négy 

évig változatlanul 28.500 forint volt, majd ez lecsökkent 22.500,- forintra. Megállapítható, hogy a 

szociális segély meghatározó mértékben jelenik meg a település alacsony jövedelmű lakosságának 

körében. 

 
5.3.4 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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5.3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomány 
(db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomá

ny (db) 
  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

2008 331 nincs adat 2 0 0 0 0 0 

2009 331 nincs adat 2 0 0 0 0 0 

2010 331 nincs adat 2 0 0 0 0 0 

2011 332 nincs adat 2 0 0 0 0 0 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, Önkormányzat 

 
 

a) bérlakás-állomány 

Az önkormányzatnak 2 db bérlakás van a tulajdonában. 

 
b) szociális lakhatás 

Nincs az önkormányzatnak szociális lakhatást biztosító lakása. 

 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nincs a településen. 

 
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 
Csörötnek községben nem él hajléktalan. Veszélyeztetett lakhatási helyzetről az önkormányzatnak 

nincs nyilvántartása. 
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e) lakhatást segítő támogatások 

5.3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 23 nincs adat 

2009 23 nincs adat 

2010 26 nincs adat 

2011 31 0 

2012 32 0 

Forrás: Önkormányzat 

 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villany-, a víz- és a gázfogyasztás, a 

csatornahasználat és a szemétszállítás díjához lakásfenntartási támogatást nyújt. 

A táblázatból látható, hogy a támogatásban részesülők száma évről évre nő Csörötneken, még 2008-

ban 23 volt, addig 2012-ben 32 volt a támogatásban részesítettek száma. 

2015. március 1. napjától egységesen települési támogatás van. Ezt szabályozza a Csörötnek 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II. 18.) önkormányzati rendelete a szociális 

ellátásokról  

 

f) eladósodottság 

Erre vonatkozólag az önkormányzatnak nincs nyilvántartása. 

 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása 

Csörötnek községben nincs külterületen és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakás.  

Csörötnek település közműellátottsága teljes, van vezetékes gáz, szennyvízelvezetés, stabil 

elektromos hálózat, valamint kábel tv és szélessávú internet. Belterületi csapadékvíz-elevezető 

rendszer azonban rekonstrukcióra szorul. A csapadékvíz-elevezető rendszer rekonstrukciója 

hozzájárulna a lakosság anyagi javainak belvizekkel szembeni védelméhez, mellyel egyenlő esélyt 

kíván biztosítani az önkormányzat a településen az anyagi javak, értékek hosszú távú 

megőrzéséhez. 
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5.3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

Községünkben nincsenek telepek, szegregátumok. 
 
 

5.3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Csörötnek egészségügyi alapellátását 1 felnőtt és gyermek vegyes praxisú háziorvos és 1 fogorvos 

látja el. A háziorvos és a fogorvos vállalkozás formában működik területi ellátási kötelezettséggel. 

Az anya-, gyermek-, csecsemővédelmi ellátásról a 1 fős védőnői szolgálat gondoskodik. 2010-től 

fiókgyógyszertár működik a településen. 2013-tól nőgyógyászati és fogászati, fogszabályozási 

magánrendelés is működik az egészségházban. 

 

5.3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek részére 
tervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

Forrás: Önkormányzat 

 

A tepülésen a közgyógyellátottak száma évről évre növekszik, mint az az alábbi táblázatból látszik. 
 

5.3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 24 

2009 27 

2010 30 

2011 31 

2012 30 

Forrás: Önkormányzat 
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14. ábra 

 

5.3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 2 

2009 2 

2010 2 

2011 2 

2012 3 

Forrás: Önkormányzat 
 

 
15. ábra 

 

A településen az ápolási díjban részesülők száma szinte stagnál. 
 
 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 
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A gyermekek részére a prevenciós és szűrőprogramokat az óvónők, a pedagógusok és a háziorvosi, 

fogorvosi és védőnői, szolgálat valamint a Magyar Vöröskereszt szentgotthárdi és helyi szervezetei 

szervezik. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátás a nevelési-oktatási intézmények keretén belül megoldott. Az 

oktatási intézmények fejlesztőpedagógusokkal és gyógypedagógusokkal, logopédussal biztosítják a 

rászoruló diákok, gyermekek felzárkóztatását, fejlesztését. 

 
 
 
 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Településünkön a közétkeztetést az Önkormányzat fenntartásában lévő főzőkonyhában a  

JustFood Kft. látja el. A vállalkozás a vonatkozó jogszabályi előírások alapján biztosítja az 

egészséges és változatos táplálkozást a gyermek és felnőtt közétkeztetésben. 

 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsődék tagintézmény óvodája működik a településünkön, a 

Csillagvirág Tagóvoda, mely rendelkezik tornaszobával, mely biztosítja gyermekek számára a  

testnevelés foglalkozást. Legnagyobb lehetőség a mozgásra az óvoda udvarán van. Az udvar 

korszerű sportolásra, mozgásfejlesztésre alkalmas eszközökkel részben fel vannak szerelve, további 

eszközök beszerzése szükséges. 

A községben 2 játszótér van, melyen egy-egy kültéri ping-pong asztal is található, továbbá egy 

füves focipálya, valamint egy aszfaltos kosárlabda pálya is található, mely teniszpálya is egyben. Az 

Akácfa kempingben a strandfocira és strandröplabdára alkalmas homokborítású pálya áll 

rendelkezésre. 

Csörötnek községben iskola nincs, hanem a szomszédos településen, Magyarlakon - amivel a 

település egybeépült már – van az iskolaépület, ami a Szentgotthárd  és Térsége Oktatási Intézmény 

tagintézménye. Az iskolába főleg csörötneki és magyarlaki gyerekek járnak. Az iskola udvarán 

található játszótér, salakos futópálya, aszfaltos kézilabdapálya. Az iskolának tornaterme nincs, a 

tornaórák a téli időszakban az épület zsibongójában kerülnek megtartásra. 

Csörötneken van focicsapat, és ificsapat, a megyei 2-es csoportban van a csapat. Nyaranként 

megrendezésre kerül egy kispályás torna verseny a Csörötneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

szervezésében. Csörötnek község 2006 és 2009 között részt vett a Kíhívás Napja elnevezésű 
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országos „torna” rendezvényen. A Művelődési Házban egy gyógytornász tart hetente egy 

alkalommal tornát. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A szociális szolgáltatások keretén belül a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások közül  

településünkön az alábbiak működnek 

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

• Családsegítés 

• Gyermekjóléti szolgálat 

• Étkeztetés 

• Házi segítségnyújtás, gondozás 

 

Az önkormányzat illetékességi területén a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást a 

Szentgotthárd Város és Térsége Kistérségi Társulás által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat látja el. A Szolgálattal szoros kapcsolattartás valósul meg, aminek köszönhetően a 

gyámhatóság azonnal értesül egyes veszélyeztető körülményről, a Szolgálat tevékenységét 

részletesen dokumentálja, és ezekről haladéktalanul tájékoztatja a gyámhatóságot. A jelzőrendszer 

működése jónak ítélhető, a jelzőrendszeri tagok ismerik egymás szerepét a gyermekvédelem 

rendszerében, és igyekeznek az esetlegesen felmerülő problémákat elsőként saját feladatkörükben 

megoldani. 

A házi segítségnyújtást a jelzőrendszeres segítségnyújtás, a támogatószolgálat, közösségi 

pszichológiai ellátás ugyancsak a kistérségi társulás keretben a Szentgotthárdi Gondozási Központ 

látja. 

Étkeztetés: az önkormányzat a tulajdonában lévő óvodai főzőkonyha bérbeadásával vállalkozási 

szerződés keretében a JUSTFOOD Kft. által biztosítja a gyermek és felnőtt közétkeztetést a 

településen. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

A szociális és egészségügyi szolgáltatások nyújtásakor településünkön nem sérül az egyenlő 

bánásmód követelménye. 

 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 
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A szociális és egészségügyi ellátórendszeren belül pozitív diszkrimináció nem érvényesül 

településünkön. 

 

 

5.3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

Településünkön a közösségi élet nagy részének a Művelődési Ház biztosít helyet. A különböző 

kulturális műsorok, programok helyszíne. Helyet ad a helyi egyesületeknek. Az intézményben 

eMagyarország Pont működik, mely nyilvános, közösségi internet-hozzáférést biztosít az intézmény 

látogatói számára. A Művelődési Házban kapott helyet a könyvtár. Művelődési ház helyszínt és 

feltételeket biztosít a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási, ügyfélszolgálati pont 

működtetéséhez, ifjúsági közösségi programok szervezéséhez, a lakosság és vállalkozások számára 

az információhoz való hozzájutás elősegítéséhez. A településen a ciszter örökségnek egyetlen még 

létező építészeti emléke a műemlék „Bekes” malom épülete, mely jelenlegi romos állapota ellenére 

is sok érdeklődőt vonz. Az önkormányzat kész fejlesztési programmal és tervekkel rendelkezik a 

malom felújítására, és turisztikai célú hasznosítására mely a település turizmusának „zászlóshajója” 

lehet, még több turistát vonzva a településre. Ezzel együtt munkahelyteremtés is lehetővé tenne. 

A község intézményhálózatainak energetikai korszerűsítése, megújuló, alternatív 

energiafelhasználás növelése a fejlesztésekkel nagymértékben csökkenthető az intézmények 

működési költsége, mely felszabaduló források egyéb a lakosság kiszolgálást biztosító, az 

esélyegyenlőség kiteljesedését szolgáló fejlesztésekre fordítható.  

 

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

A településen említést érdemlő etnikai konfliktus nincs. 

 

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

2006 és 2009 években a Csörötneki Ifjúsági Kulturális Egyesület részt vett a „Közöd nap” 

elnevezésű rendezvényen, melyen fiatalok végeztek közhasznú önkéntes munkát, ezzel is 

hozzájárulva településünk fejlődéséhez. Minden évben tavasszal a Magyar Közút Zrt. 

szervezésében az általános iskolások szemetet gyűjtenek a településen. 

Az Egyházmegyei Karitásszal együttműködve nyújt az önkormányzat segítséget a rászoruló 

családoknak 
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5.3.8. A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

2010 évben megalakult Csörötneki Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011-től Csörötneki Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat a nevük. Alaptevékenységi szakágazata a települési és területi helyi 

kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége. Működésük során fő szempontjuk a 

gyermekek, fiatalok, tanulni szándékozók támogatása. Együttműködési megállapodásuk van 

Csörötnek Község Önkormányzatával, a Vas Megyei Munkaügyi Központ Szentgotthárdi 

Kirendeltségével, a Szentgotthárd és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsödék Csillagvirág 

Tagóvodájával, a SZOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolájával, Vasvár és Térsége Cigány 

Érdekvédelmi Egyesülettel valamint a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi rendőrőrsével. 

 
 
 

5.3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

munkanélküliség közfoglalkoztatásban résztvevők számának 

növelése 

munkanélküliség vállalkozói övezet létrehozása 

turizmus fejlesztése 
 

Malom felújítása 

alacsony iskolai végzettség felnőttoktatás 

munkanélküliség helyi termékpiac  

Nem releváns, megvalósult. 

csapadékvíz-elvezető rendszer elavultsága csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója 

intézményhálózat energetikai korszerűtlensége intézményhálózat energetikai korszerűsítése 
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munkanélküliség (turizmus fejlesztése) Anyag-nyerőhely – tó turisztikai, szabadidős, 

sportcélú hasznosítása (pl. horgászturizmus, 

evezés, strand, tó környezetének parkosítása, 

kiszolgáló infrastruktúra kiépítése. 

turizmus fejlesztése Szőlőhegy villamosítása 

munkanélküliség (turizmus fejlesztése) Szőlőhegyi közösségi tér (épület) és kilátó 

kialakítása, borturisztikai infrastruktúra 

fejlesztése, borászati eszközök beszerzése. 

munkanélküliség (turizmus fejlesztése) Kemping további fejlesztése 

munkanélküliség (turizmus fejlesztése) Szabadidős, rendezvénytér kialakítása a település 

központban, rendezvény infrastruktúra 

beszerzése 

munkanélküliség Biohulladék energetikai, környezetvédelmi célú 

gyűjtése, hasznosítása 

munkanélküliség Településüzemeltetési géppark fejlesztése és 

kiszolgáló infrastruktúra kialakítása. 

elvándorlás  Építési telkek kialakítása, közművesítés 

szociális bérlakás hiánya Szociális bérlakás program  
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5.4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

Településünkön a lakosságon belül a gyermekek aránya évről évre csökken. Míg 2001-ben a  

0-14 éves korú gyermekek száma még 182 fő volt, 2012-ben 129 fő. 

A gyermekek arányának csökkenését mutatja az ún. öregedési index is, mely 2008-ban 102 % volt, 

2012-ben már 114%. A születések száma is csökken, 2008 és 2010 között csökkenő tendenciát 

mutatnak az értékek. 

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 

lakhatási helyzete   

5.4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 
Megszűntetett esetek száma a 18 év 

alatti védelembe vettek közül 
veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma 

2008 2 3 8 

2009 2 0 8 

2010 2 0 11 

2011 10 0 8 

2012 0 6 nincs adat 

Forrás: TeIR, Önkormányzat 

 

Településünkön a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma stagnál. Véleményünk szerint ez annak 

a következménye, hogy a gyermekjóléti ellátó rendszer nagyon jól működik a településen, a 

veszélyhelyzet kialakulását meg tudja előzni. A védelembe vett gyermekek száma 2008 és 2011 

között állandó volt, majd 2012-ben megemelkedett. 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

5.4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma  

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédel

mi 
kedvezményb

en 
részesítettek 

száma 

2008 70 nincs adat nincs adat nincs adat 0 

2009 84 nincs adat nincs adat nincs adat 0 

2010 91 nincs adat nincs adat nincs adat 0 

2011 86 nincs adat 0 nincs adat 2 

2012 78 nincs adat 0 nincs adat 1 

Forrás: TeIR, Önkormányzat 

 

Településünkön a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 2008 és 2010 

között emelkedést mutat, majd 2010 és 2012 között kisebb csökkenést. Kiegészítő gyermekvédelmi 

támogatásban részesülő nincs. 

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

A rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma minimális. 
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

5.4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos mértékű 
kedvezményes 

étkezésre jogosultak 
száma 1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 

részesülők száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 15 16 9  16  0 32 

2009 22 28 10  28 5 73 

2010 21 34 4  34 10 27 

2011 21 39 1  39 13 0 

2012 16 36 3  36 12 0 

Forrás:Önkormányzat, Óvoda, Iskola 

 

A fenti táblázatból látható a kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nem jár a Szentgotthárd és Térsége Oktatási 

Intézmény Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolájába. 

 

5.4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Községünkben nincsenek telepek, szegregátumok. 
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5.4.3 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) 

5.4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 1 34 

2009 1 30 

2010 1 27 

2011 1 34 

2012 1 26 

Forrás: Önkormányzat 

 

A fenti táblázatban a gyermekek számánál a 0-3 éves gyermekek lettek feltüntetve. A táblázatból 

látható a gyermeklétszám csökkenés. 

Településünkön a Védőnői Szolgálat egy védőnő alkalmazásával működik, aki ellátja az iskola 

védőnői feladatokat is. A védőnő székhelye Csörötneken van, de a védőnői körzetbe tartozik 

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

5.4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által ellátott 
személyek száma 

Gyermekorvos által ellátott 
gyerekek száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott gyerekek száma  

2008 0  nincs adat 0 nincs adat 

2009 0  nincs adat  0 nincs adat 

2010 0  nincs adat  0 nincs adat 

2011 0  nincs adat  0 nincs adat 

2012 0  nincs adat  0 nincs adat 

 

Csörötneken az egészségügyi alapellátást egy háziorvos látja el vegyes praxis keretében, 

vállalkozási formában, mely egyben iskola orvosi feladatokat is ellát. Külön felnőtt és gyermek 

orvos nincs. Betöltetlen praxis a településen nincsen. A táblázatban azért nincs adat, mert a 

háziorvos évekre lebontva nem tud adatot szolgáltatni a hozzá tartozó betegekről, lebontva 

gyermekekre is. A nyilvántartásából csak egy adott napra vonatkozóan tud adatot szolgáltatni. 

2013.06.04-én a csörötneki lakosok közül 726 fő tartozott a csörötneki háziorvoshoz. A háziorvos 

székhelye Csörötneken van, de Magyarlak községben is tart rendelést. A fogorvosi alapellátás 

szintén biztosított, egy fogszakorvos látja el a feladatot vállalkozási formában, aki elvégzi az 

iskolafogászattal kapcsolatos teendőket is. A fogászati körzethez tartozik Magyarlak és 

Rábagyarmat is. 

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

Erre vonatkozólag nincs információnk. 
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d) gyermekjóléti alapellátás 

5.4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év bölcsődék száma 
bölcsődébe beírt gyermekek 

száma 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 
veszélyeztetett gyermek, 

nappali tagozaton tanuló szülő) 

Működő 
összes 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

Forrás: Önkormányzat 

5.4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 
családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

Forrás: Önkormányzat 
 

A településen sem bölcsöde sem családi napközi nem működik. A legközelebbi bölcsöde 

Szentgotthárdon található. A településen óvoda működik, mely a Szentgotthárdi Egyesített Óvodák 

és Bölcsödék Csillagvirág Tagóvódája.  

 

Gyermekjóléti Szolgálat: A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 

személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 

szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve 
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a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének 

jelentős része eléri az adott település valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval is 

bír. Tevékenységét összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 

intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.  

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatát a Szentgotthárd Város és Térsége Kistérségi Társulás által 

fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A településünkön 1 fő családgondozó 

és 1 fő gyermekjóléti munkatárs végzi a feladatokat. 

 

e) gyermekvédelem 

A gyermekvédelmi törvény alapján a gyermekjóléti szolgálatok a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése érdekében 

észlelő- és jelzőrendszert működtetnek. Ezek alapján a jelzőrendszer tagjai a következők: 

egészségügyi szolgáltatást nyújtók (védőnői szolgálat, háziorvos) a személyes szolgáltatást nyújtók 

(családsegítő szolgálatok) a köznevelési intézmények, a rendőrség, ügyészség, bíróság, a pártfogói 

felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó 

intézmények, társadalmi szervezetek, egyházak, az alapítványok, munkaügyi hatóság. A 

jelzőrendszeri tagokkal havi esetmegbeszélések valósulnak meg, melyekre a Családvédelmi és 

Egészségnevelő Koordinációs Bizottság ülésein kerül sor.  

A Szolgálat minden évben eleget téve a Gyvt. rendelkezéseinek, március 31-ig éves 

Gyermekvédelmi Tanácskozást szervez, melynek keretében az előző évben megvalósult 

gyerekvédelmi munkával kapcsolatos konzultáció, összegzés valósul meg. Csörötneken  

élőző évben 2012.03.01 –én került sor a tanácskozásra, ahol a meghívott jelzőrendszeri tagok nagy 

számban jelentek meg. 

A Gyermekjóléti Szolgálat esetkonferenciát tart, ha egy adott esettel kapcsolatban szükséges az 

érintett jelzőrendszeri tagok, a gyermekekkel kapcsolatban álló intézmények és szakemberek 

tájékoztatása, illetve az ő meglátásainak meghallgatása a családgondozás további formájának 

megítélése, illetve más gyermekvédelmi intézkedés megtételének indokoltsága. 2012. évben 

Csörötnek vonatkozásában nem került sor esetkonferencia megtartására. 

Az egészségügyi szolgáltatást végző személyek közül a területileg illetékes védőnővel kéthetente 

megvalósul a kapcsolattartás. Az együttműködés pozitívan jellemezhető, hiszen a szolgáltatásban 

részesülő gyermekek, családok ügyében gyakran közös családlátogatások is megvalósulnak. 

A háziorvossal indokolt esetben történik a kapcsolatfelvétel. 

A SZOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola ifjúságvédelmi felelősével szintén gyakori 

kapcsolattartás valósul meg. 

A területileg illetékes jegyzővel a település Polgármesteri Hivatalában tartott fogadóórák keretében 

történik a kapcsolatfelvétel. 



Csörötnek Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
 

 54

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások biztosítása nem kötelező önkormányzati feladat, 

azt az állam biztosítja a gyermekek részére. 

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

Művelődési ház helyszínt és feltételeket ifjúsági közösségi programok szervezéséhez. Az elmúlt 

évben is több ifjúsági program valósult meg, pl: Továbbtanulási fórum, Környezettudatos nap, 

Drogprevenciós nap, Csörötneki Ifjúsági nap, Alkossunk együtt, Mikulás-váró. A programokon 

szép számmal volt érdeklődő. Iskolai felzárkóztatást segítő programok is vannak a Művelődési 

házban pl: környezet-, természetismeret, magyar nyelv és irodalom, kézműves foglalkozás, 

számítástechnika. A községben 2 játszótér van, melyen egy-egy kültéri ping-pong asztal is található. 

Van füves focipálya, a sportöltöző viszont felújításra szorul, hogy a gyermekek és felnőttek minél 

jobb körülmények között sportolhassanak. A községben található egy aszfaltos kosárlabda pálya, 

mely teniszpálya is egyben valamint, az Akácfa kempingben egy strandfocira és strandröplabdára 

alkalmas homokborítású pálya is rendelkezésre áll. 

 

 

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

 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos mértékű 
kedvezményes 

étkezésre jogosultak 
száma 1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 

részesülők száma 

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 15 16 9  16 32 

2009 22 28 10  28 73 

2010 21 34 4  34 27 

2011 21 39 1  39 0 

2012 16 36 3  36 0 

Forrás: Önkormányzat, Óvoda, Iskola 

 

A fenti táblázatból látható a kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma. 
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i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 
A szolgáltatások nyújtásakor településünkön nem sérül az egyenlő bánásmód követelménye. 
 

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

keretein belül 

Pozitív diszkrimináció érvényesül a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett 

szabadidős programok szervezése során, melyeken elsősorban hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek vesznek részt. 

 

5.4.4. 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 

A településen működik óvoda, mely a Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsödék 

Csillagvirág tagóvódájaként működik. Az óvodába főleg csörötneki gyerekek járnak, egy bejáró 

gyermek van a szomszédos Magyarlak településről. Az óvodai csoportok száma 1, az 

óvodapedagógusok száma 2 fő, dajka pedig 1 fő. Az óvoda 6:00 órakor nyit és 16:00 óráig van 

nyitva. 

 
5.4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
0 

Hány településről járnak be a gyermekek 
1 

Óvodai férőhelyek száma 25 

Óvodai csoportok száma 1 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6:00 - 16:00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 6 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 2 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 2 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 1 0 

Kisegítő személyzet 3/4 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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Helyhiány miatt elutasított gyermek nincs.  

 

A 3-6 éves korúak száma 2008 és 2011 között csökkent, 2012-ben kisebb növekedés volt. Az alábbi 

táblázatba a településen működő óvoda adatai kerültek be, eltérés azért mutatkozik a 3-6 éves 

korúak és az óvodába beíratott gyerekek között, mivel nem minden csörötneki gyereket iratnak be a 

csörötneki óvodába. Szentgotthárdra, Magyarlakra sőt akár a szomszédos Ausztriába is elviszik a 

gyerekek óvodába. 

 

5.4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 28 1 50 1 26 0 

2009 25 1 30 1 26 0 

2010 25 1 30 1 25 0 

2011 24 1 30 1 29 0 

2012 31 1 25 1 23 0 

Forrás: Intézményi 
 
 

 

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a 

jegyző védelembe vett, illetve akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát a jegyző megállapította. Ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű az a 

gyermek, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője óvodás gyermek esetén a gyermek 

három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az 

iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan 

hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 

A csörötneki óvodában magas a HH és a HHH-s gyerekek aránya. Az óvodába beíratott  

csöretneki gyerekek 70 % -a hártányos helyzetű, és 70%-a halmozottan hátrányos helyzetű. 

A hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó 

szabályozásban jelentős változások következtek be a HEP elfogadását követően. 2013. 

augusztus 31. napjáig a közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. törvény 121. §-ának 14. pontja 



Csörötnek Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
 

 57

tartalmazta a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmát. A 

közoktatási törvény fent hivatkozott pontja alapján hátrányos helyzetű gyermeknek, tanulónak 

minősült az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; míg ezen csoporton belül 

halmozottan hátrányos helyzetűnek az a gyermek, tanuló minősült akinek a törvényes 

felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén 

a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában 

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; továbbá 

az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 2013. szeptember 1-jei hatállyal ezen 

fogalmak a Gyvt.ben kerültek szabályozásra, és így e tény fennállásának megállapítása a 

gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedésekké vált, hiszen a hátrányos 

és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményhez kapcsolódóan kerülhet sor. A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg – külön döntésben, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a 

gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének 

fennállását. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is 

kérelmezhető. Fenti időponttól kezdődően a Gyvt. 67/A. §-a (1) bekezdésének értelmében 

hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:  

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó 

gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezik,  

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 

nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak 

ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját 

megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 
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illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek.  

Hivatkozott § (2) bekezdése szerint halmozottan hátrányos helyzetű  

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll,  

b) a nevelésbe vett gyermek,  

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt.  

 

A csörötneki óvodába beiratott gyerekek korcsoportos megbontásba 2012-2013 évre az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

 

5.4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely             

Az intézménybe beíratott gyermekek 
létszáma  

0 0 0 0 0 0 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma  

0 0 0 0 0 0 

az intézménybe beíratott, 20%-ot 
meghaladóan hiányzott gyermekek száma 
(az adott évből eltelt időszakra vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

0 0 0 0 0 0 

  tagóvoda             

Az intézménybe beíratott gyermekek 
létszáma 

4 8 4 7 0 23 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma 

0 0 0 1 0 1 

az intézménybe beíratott, 20%-ot 
meghaladóan hiányzott gyermekek száma 
(az adott évből eltelt időszakra vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 

2 5 2 7 0 16 

a beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

2 4 2 7 0 15 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek ellátása 

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermeke
k létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott 

hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

(az adott évből 
eltelt időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

beíratott 
halmozotta
n hátrányos 

helyzetű 
gyermekek 
létszáma 

az 
intézményb
e beíratott, 

20%-ot 
meghaladó

an 
hiányzott 

halmozotta
n hátrányos 

helyzetű 
gyermekek 
száma (az 

adott évből 
eltelt 

időszakra 
vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkoz

ásban 
részesülő 
halmozot

tan 
hátrányo

s 
helyzetű 
gyermek
ek száma 

Székhely             

Csoport 1 0 0 0 0 0 0 

Csoport 2 0 0 0 0 0 0 

Csoport 3 0 0 0 0 0 0 

Csoport 4 0 0 0 0 0 0 

Csoport 5 0 0 0 0 0 0 

Csoport 6 0 0 0 0 0 0 

Összesen 0 0 0 0 0 0 

A csoportok 
összlétszámából a 6 
évesnél idősebb 
gyermekek  

 0 0   0 0 0   0 

A csoportok 
összlétszámából a 7 
évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

 0  0  0 0   0 0  

Tagóvoda             

Csoport 1 16 0 15 15 0 15 

Csoport 2 0 0 0 0 0 0 

Csoport 3 0 0 0 0 0 0 

Csoport 4 0 0 0 0 0 0 

Csoport 5 0 0 0 0 0 0 

Csoport 6 0 0 0 0 0 0 

Összesen 16 0 15 15 0 15 

A csoportok 
összlétszámából a 6 
évesnél idősebb 
gyermekek  

4 0 4 4 0 4 

A csoportok 
összlétszámából a 7 
évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

0 0 0 0 0 0 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 A szomszédos Magyarlak közigazgatási területén található az iskola. Jelenleg a Szentgotthárd és 

Kistérsége Oktatási Intézmény tagintézménye. Alsó és felső tagozat is működik. Főleg csörötneki és 

magyarlaki gyerekek járnak oda. Csörötnek településről nem csak a SZKOI Magyarlak-Csörötnek 

általános iskolába járnak a tanulók, hanem más település általános iskoláiba is írattak be gyereket. A 

táblázatok a SZKOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola adataival lettek feltöltve 

csörötneki gyermek vonatkozásában. 

 
 

5.4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános 
iskola 1-4 

évfolyamon 
tanulók száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 

száma 
általános iskolások száma napközis tanulók száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 37 31 68 20 29 

2011/2012 34 37 71 18 25 

2012/2013 38 31 69 24 35 

Forrás:  Intézményi adatok 
 

SZKOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola 2010/2011-es tanévébe alsó tagozatba 37 csörötneki 

diák járt, és 31 felső tagozatos járt. A 2011/2012-es tanévbe alsó tagozatba 34 fő csörötneki diák 

járt és 37 fő felső tagozatos. A 2012/2013-as tanévbe 38 alsó tagozatos és 31 felső tagozatos 

csörötneki diák járt. 

 
5.4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok 
száma a gyógypedagógiai 

oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

1-4 évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen 1-4 évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen db 

2010/2011 4 4 8 0 0 1 1 

2011/2012 4 4 8 0 0 1 1 

2012/2013 4 4 8 0 0 1 1 
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Forrás: Intézményi adatok 
 

Csörötnek településen 78 iskoláskorú él ebből 68 gyermek tanul a SZKOI Magyarlak-Csörötnek 

Általános Iskolában a többi gyermek más település általános iskolájába jár.  

 

5.4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma 78 

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 0 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma 78  

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma  37 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma  27 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

Az alábbi táblázat a SZKOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolában nem szaktanítást végző 

tanító 6 van, szaktanítást végző tanító 1, Szaktanítást végző tanár 6, gyógypedagógus 1, 

gyermekvédelmi felelős 1, iskolaorvos 1, Iskola pszichológus nincs és a kisegítő személyzet 3 fő. 

 

5.4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 

  Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 6 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 1 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 6 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0 

Gyermekvédelmi felelős 1 0 

Iskolaorvos 1 0 

Iskolapszichológus 0 0 

Kisegítő személyzet 3 0 

Forrás: Intézményi adatok 
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SZKOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola 8. osztályosai közül a csörötneki gyerekek mind 

eredményesen befejezték a 8. évfolyamot.  

 
5.4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

tanév 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezettek száma / aránya a 
nappali rendszerű oktatásban 

fő % 

2010/2011 5 100 

2011/2012 11 100 

2012/2013 nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

Nincs hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés. 

 

SZKOI Magyarlak Csörötnek Általános Iskola 1. osztályába 12 tanuló jár, ebből 10 tanuló 

csörötneki. A 10 csörötneki tanulóból 5 tanuló hátrányos helyzetű, ez az osztálylétszámhoz 

viszonyítva 42 %.  Az 5 fő hátrányos helyzetű gyermekből 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű, ez 

a szám az osztálylétszámhoz viszonyítva 25 %. A csörötneki tanulók közül 1 fő SNI-s van, ez a 

szám az osztálylétszámhoz viszonyítva 8 %. A SNI-s tanuló nem HHH-s. A csörötneki tanulók 

közül senki nem ismétel évet, magántanuló nincs, és 8 fő napközis. 

A 2. osztály létszáma 13 fő, ebből 9 tanuló csörötneki, melyből 3 fő napközis. A 9 fő csörötneki 

tanulóból 6 fő hátrányos helyzetű, ez a szám az osztálylétszámhoz viszonyítva 46 %. A 6 fő 

hátrányos helyzetű közül 5 fő halmozottan hátrányos helyzetű, ez a szám az osztálylétszámhoz 

viszonyítva 38 %. A csörötneki tanulók közül 1 fő SNI-s van - aki HHH-s is -  ez a szám az 

osztálylétszámhoz viszonyítva 8 %. A csörötneki tanulók közül senki 1 fő ismétel évet, 

magántanuló nincs. 

A 3. osztály létszáma 14 fő, ebből 10 tanuló csörötneki, melyből 7 fő napközis. A 10 fő csörötneki 

tanulóból 4 fő hátrányos helyzetű, ez a szám az osztálylétszámhoz viszonyítva 29 %. A 4 fő 



Csörötnek Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
 

 63

hátrányos helyzetű közül 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű, ez a szám az osztálylétszámhoz 

viszonyítva 21 %. A csörötneki tanulók közül 3 fő SNI-s van,  ez a szám az osztálylétszámhoz 

viszonyítva 21 %, az SNI-s tanulók közül 2 HHH-s. A csörötneki tanulók közül 1 fő ismétel évet, 

magántanuló nincs. 

A 4. osztály létszáma 14 fő, ebből 9 tanuló csörötneki, melyből 5 fő napközis. A 9 fő csörötneki 

tanulóból 4 fő hátrányos helyzetű, ez a szám az osztálylétszámhoz viszonyítva 29 %. A 4 fő 

hátrányos helyzetű közül 4 fő halmozottan hátrányos helyzetű is, ez a szám az osztálylétszámhoz 

viszonyítva 27 %. A csörötneki tanulók közül 3 fő SNI-s van,  ez a szám az osztálylétszámhoz 

viszonyítva 21 %, az SNI-s tanulók közül 2 HHH-s. A csörötneki tanulók közül 1 fő ismétel évet, 

magántanuló nincs. 

Az 5. osztály létszáma 16 fő, ebből 9 tanuló csörötneki, melyből napközis nincs. A 9 fő csörötneki 

tanulóból 6 fő hátrányos helyzetű, ez a szám az osztálylétszámhoz viszonyítva 38 %. A 6 fő 

hátrányos helyzetű közül 4 fő halmozottan hátrányos helyzetű is, ez a szám az osztálylétszámhoz 

viszonyítva 25 %. A csörötneki tanulók közül 2 fő SNI-s van,  ez a szám az osztálylétszámhoz 

viszonyítva 13 %, az SNI-s tanulók közül nincs HHH-s. A csörötneki tanulók közül 3 fő ismétel 

évet, magántanuló nincs. 

A 6. osztály létszáma 15 fő, ebből 10 tanuló csörötneki, melyből napközis nincs. A 10 fő csörötneki 

tanulóból 5 fő hátrányos helyzetű, ez a szám az osztálylétszámhoz viszonyítva 33 %. Az 5 fő 

hátrányos helyzetű közül 5 fő halmozottan hátrányos helyzetű is, ez a szám az osztálylétszámhoz 

viszonyítva 33 %. A csörötneki tanulók közül nincs SNI-s tanuló. A csörötneki tanulók közül 1 fő 

ismétel évet, magántanuló nincs. 

A 7. osztály létszáma 12 fő, ebből 7 tanuló csörötneki, melyből napközis nincs. A 7 fő csörötneki 

tanulóból 5 fő hátrányos helyzetű, ez a szám az osztálylétszámhoz viszonyítva 42 %. Az 5 fő 

hátrányos helyzetű közül 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű is, ez a szám az osztálylétszámhoz 

viszonyítva 25 %. A csörötneki tanulók közül nincs SNI-s tanuló. A csörötneki tanulók közül 

senkinek nem kell évet ismételn, magántanuló nincs. 

A 8. osztály létszáma 15 fő, ebből 5 tanuló csörötneki, melyből napközis nincs. A 5 fő csörötneki 

tanulóból 2 fő hátrányos helyzetű, ez a szám az osztálylétszámhoz viszonyítva 13 %. Az 2 fő 

hátrányos helyzetű közül halmozottan hátrányos helyzetű nincs. A csörötneki tanulók közül nincs 

SNI-s tanuló. A csörötneki tanulók közül senkinek nem kell évet ismételn, magántanuló nincs. 

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 

mutatkozó eltérések 

A következő táblázatban A SZKOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola adatai mutatjuk be. 
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5.4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok 

ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 

  
Országos 
kompetencia-
mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

  Szövegértés 
  

6. évfolyam  1426 1483  1454  1465   1392 na  1472  

  
8. évfolyam 1517 1583 1526   1577  1480  na 1567  

  
10. évfolyam -  -  -  - -   - -  

  Matematika 

  
6. évfolyam  1477 1498 1374 1486 1355 na  1489 

  
8. évfolyam 1535 1622 1476 1601 1529 na 1612 

  
10. évfolyam -  - - - - - - 

  Forrás: Intézményi adatok 
    

 

5.4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 

tanév 

Gimnázium (%) 
Szakközépiskola 
(érettségit adó 

képzés) (%) 

Szakiskolai képzés 
(%) 

Speciális szakiskola 
(%) 

Nem tanult 
tovább (%) 

összlétszá
mon belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszá
mon belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszá
mon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszá
mon belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összléts
zámon 
belül 

HHH-
tanuló

k 
köréb

en 

2008/2009  0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 

2009/2010  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010/2011  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011/2012  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

országos 
átlag: 

2011/2012 
34 %  35 % 29 % 2 %   

 
Forrás: Intézményi adatok 
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A 2008/2009-es tanévban a SZKOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola 8. osztályába 15 fő járt, 

ebből 10 fő csörötneki diák. A 10 fő csörötneki diákból 1 fő tanult tovább gimnáziumba, ez 10 %, 

osztálylétszámhoz viszonyítva 6%. A csörötneki diákok közül akik gimnáziumban folytatták 

tanulmányikat HHH-s tanuló nem volt. Szakközépiskolába 4 fő folytatta tanulmányait, ez 40 %, 

osztálylétszámhoz viszonyítva 26%. A csörötneki diákok közül akik szakközépiskolában folytatták 

tanulmányikat HHH-s tanuló nem volt. Szakiskolában 5 fő tanult tovább, ez 50%, az 

osztálylétszámhoz viszonyítva 33 %. A csörötneki diákok közül akik szakiskolában folytatták 

tanulmányikat HHH-s tanuló 1 fő volt, ez 10 %, osztálylétszámhoz viszonyítva 6 %. Speciális 

iskolába nem tanult tovább senki, olyan diák aki nem tanult tovább nem volt. 

A 2009/2010-es tanévban a SZKOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola 8. osztályába 21 fő járt, 

ebből 16 fő csörötneki diák. A 16 fő csörötneki diákból 2 fő tanult tovább gimnáziumba, ez 12 %, 

osztálylétszámhoz viszonyítva 9%.  A csörötneki diákok közül, akik gimnáziumban folytatták 

tanulmányikat HHH-s tanuló nem volt. Szakközépiskolába 6 fő folytatta tanulmányait, ez 38 %, 

osztálylétszámhoz viszonyítva 29%. A csörötneki diákok közül, akik szakközépiskolában folytatták 

tanulmányikat HHH-s tanuló 2 volt. Szakiskolában 8 fő tanult tovább, ez 50%, az 

osztálylétszámhoz viszonyítva 38 %. A csörötneki diákok közül, akik szakiskolában folytatták 

tanulmányikat HHH-s tanuló 4 fő volt, ez 25 %, osztálylétszámhoz viszonyítva 19 %. Speciális 

iskolába 1 fő tanult tovább – nem HHH-s -, olyan diák aki nem tanult tovább nem volt. 

A 2010/2011-es tanévban a SZKOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola 8. osztályába 9 fő járt, 

ebből 5 fő csörötneki diák. A 5 fő csörötneki diákból 2 fő tanult tovább gimnáziumba, ez 40 %, 

osztálylétszámhoz viszonyítva 22%.  A csörötneki diákok közül, akik gimnáziumban folytatták 

tanulmányikat HHH-s tanuló nem volt. Szakközépiskolába 1 fő folytatta tanulmányait, ez 20 %, 

osztálylétszámhoz viszonyítva 11%. A csörötneki diákok közül, akik szakközépiskolában folytatták 

tanulmányikat HHH-s tanuló 1 volt. Szakiskolában 2 fő tanult tovább, ez 40%, az 

osztálylétszámhoz viszonyítva 22 %. A csörötneki diákok közül, akik szakiskolában folytatták 

tanulmányikat HHH-s tanuló nem volt. Speciális iskolába nem tanult tovább senki, olyan diák aki 

nem tanult tovább nem volt. 

A 2011/2012-es tanévban a SZKOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola 8. osztályába 13 fő járt, 

ebből 11 fő csörötneki diák. A 11 fő csörötneki diákból 1 fő tanult tovább gimnáziumba, ez 9 %, 

osztálylétszámhoz viszonyítva 7%.  A csörötneki diákok közül, akik gimnáziumban folytatták 

tanulmányikat HHH-s tanuló nem volt. Szakközépiskolába 2 fő folytatta tanulmányait, ez 18 %, 

osztálylétszámhoz viszonyítva 15%. A csörötneki diákok közül, akik szakközépiskolában folytatták 

tanulmányikat HHH-s tanuló 1 volt. Szakiskolában 8 fő tanult tovább, ez 72%, az 

osztálylétszámhoz viszonyítva 61 %. A csörötneki diákok közül, akik szakiskolában folytatták 
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tanulmányikat HHH-s tanuló 2 fő volt. Speciális iskolába nem tanult tovább senki, olyan diák aki 

nem tanult tovább nem volt. 

 

A fenti leírásból látszik, hogy a 2011/2012 tanévben a tovább a gimnáziumba és szakközépiskolába 

továbbtanuló diákok aránya jóval elmaradt az országos átlagtól, viszont a szakiskolába való 

továbbtanulás aránya jóval meghaladta az országos átlagot. De ezek az értékek tanévenként nagyon 

különbözőek. 

 

5.4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 

tanév 

Évfolyamismétlők aránya (%) Magántanulók aránya (%) 
Az előző tanévben 250 óránál 

többet hiányzó tanulók aránya 
(%) 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

2008/2009  0 0  0 0 0 0 

2009/2010  0 0 0 0 0  0 

2010/2011 0  0 0 0 0 0 

2011/2012  0 0 0 0 0 0 

országos 
átlag 

2011/2012 
 2,1 0,8   0,8 

 
Forrás: Intézményi adatok 
 

A 2008/2009-es tanévben 6 csörötneki diák ismételt évet, közülük 4 fő HHH-s. A 2009/2010-es 

tanévben 6 csörötneki diák ismételt évet, közülük 3 fő HHH-s tanuló. Magántanuló 1 fő volt. A 

2010/2011-es tanévben 2 csörötneki diáknak kellett évet ismételni, közülük 1 fő volt HHH-s. A 

csörötneki tanulókhoz viszonyítva ez az arány 2,9 %, az egész iskola tanulóihoz viszonyítva 1,8%. 

A 2011/2012-es tanévben 5 csörötneki diáknak kellett évet ismételni, közülük 1 fő volt HHH-s. A 

csörötneki tanulókhoz viszonyítva az arány 7 %, ez az arány jóval az országos arány felett van. Az 

egész iskola tanulóihoz viszonyítva 4,5%, így is jóval magasabb az országos átlagnál. Ebben a 

tanévben 1 diák haadta meg a 250 óránál több hiányzás, HHH-s tanuló.  
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5.4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

nagy létszámban vannak HH és HHH-s 

gyermekek 

HH-s és HHH-s gyeremek létszám csökkentése 

SNI-s gyermekek SNI-s gyermekek felzárkóztatása 

sportöltöző elavultsága sportöltöző felújítása 

turizmus fejlesztése Aktív turisztikai erdei szabadidős park (erdei 

tornapálya, akadálypálya, „kalandpark” 

kialakítása 

sportolási lehetőségek tovább fejlesztése Sportpálya fejlesztés 

óvoda felújításra szorul Óvoda teljes felújítás, rekonstrukció 

óvodai játszótér bővítése Óvodai játszóudvar felújítása, játékok 

beszerzése. 

 

 

 

 



Csörötnek Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
 

 68

5.5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 

követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az 

elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 

szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci 

viszonyokat kell figyelembe venni. 

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy 

az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő 

személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a 

nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 

A női foglalkoztatást igénylő vállalkozások alacsony száma jellemző a településre és a térségre. A 

GYED-ről, GYÁS-ról visszatérő munkaerő piacra való elhelyezkedés nehéz, így a nők nehezebben 

jutnak munkához. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 332 294 nincs adat nincs adat 35 30 

2009 331 295 nincs adat nincs adat 41 36 

2010 328 297 nincs adat nincs adat 41 37 

2011 327 293 nincs adat nincs adat 18 30 

2012 324 298 nincs adat nincs adat 20 15 

Forrás: TeIR 

 
A munkavállalási korúak a 15 és 64 év közöttiek. Csörötneken a munkavállalási korúak száma 2008 

és 2012 között csökkenést mutat. Ezen belül a férfiak száma csökken, a nők száma változó. A 

foglalkoztatottak számáról nincs adat. A regisztrált munkanélküliek száma 2008 és 2010 között 

emelkedést mutat, majd azt követően csökkenést. 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

5.5.1.2. számú táblázat - Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

év 
Foglalkoztatást segítő 

programok száma 
Képzési programok 

száma 
résztvevők száma 

résztvevő nők 
száma 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 3 0 15 10 

2012 10 0 70 51 

Forrás: civil szervezet 

Az IKSZT keretén belül számos foglalkoztatást segítő program valósult meg. 2011-ben 3 ilyen 

program volt, melyen összesen 15 fő vett rész, ebből 10 fő volt a nő résztvevő. 2012-ben már  

10 olyan program volt, mely a foglalkoztatást segítette. Összesen 70 fő vett részt melyből 51 fő nő 

volt. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Erre vonatkozólag nincs nyilvántartása az önkormányzatnak. 

 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, megmutatkozhat 

a munkára való jelentkezéskor, az azonos munkáért járó eltérő bérezésben, vagy az előmeneteli 

lehetőségek szűkösségében. A nők esélyegyenlőségének sarkalatos kérdése „az egyenlő munkáért 

egyenlő bér” elvének érvényesülése.  

A nők férfiakkal szembeni kereseti hátránya mögött sokféle tényező együttes hatása áll. A keresetek 

színvonalát meghatározhatja a gazdasági ág, gazdálkodási forma, a munkavállaló személyes 

jellemzői (életkora, iskolai végzettsége, foglalkozása). A női keresetek hátránya a versenyszférában 

nagyobb, mint a költségvetési szférában. A két szektor közötti eltérés oka, hogy a közszférában 

alkalmazott illetmény-előmeneteli rendszerek szűkebb teret adnak a nemek szerinti 

különbségtételnek, mint a piaci szféra szabad béralkuja. 

 

Erre vonatkozólag a településen nincs nyilvántartása. 
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5.5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott 

napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés feltételeinek 

vizsgálata. 

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - 

különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy 

házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában. 

 
 

5.5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 

év 

3 év alatti 
gyermekek 

száma a 
településen 

működő 
bölcsödék 

száma 

bölcsődei férőhelyek száma 
működő családi 
napközik száma 

férőhelyek száma 
családi napközikben 

férőhelyek 
összesen 

önkor-
mányzati 

egyéb 

2008 23 0 0 0 0 0 0 

2009 21 0 0 0 0 0 0 

2010 22 0 0 0 0 0 0 

2011 24 0 0 0 0 0 0 

2012 20 0 0 0 0 0 0 

Forrás: Önkormányzat 

 

A településen a 3 év alatti gyermekek száma változó 2008 és 2012 között. A településen nem 

működik bölcsöde, viszont a közeli Szentgotthárd városban van bölcsöde, így a 3 év alatti gyerekek 

elhelyezése megoldható. Családi napközi nem működik a településen. A három év feletti 

gyermekek elhelyezése megoldott, mivel óvoda működik a településen. 

 

5.5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

5.5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 34 34 

2009 1 30 30 

2010 1 27 27 

2011 1 34 34 

2012 1 26 26 

Forrás: Önkormányzat 
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A településen 1 fős a védőnői szolgálat. A 0 és 3 év közötti gyermekek száma változó 2008 és 2012 

között. 

 
5.5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

Nincs nyilvántartás erre vonatkozólag 

 
 

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

otthona) 

Sem a településen, sem a település 50 km-es körzetében nem működik anyaotthon. 
 
 

5.5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

5.5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

év 
Képviselőtestület tagja 

Városi bíróság és ítélőtáblák 
vezetői 

Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 4 4 0 0 0 0 

2009 4 4 0 0 0 0 

2010 4 4 0 0 0 0 

2011 4 1 0 0 0 0 

2012 4 1 0 0 0 0 

Forrás: Önkormányzat 

 

A képviselő-testületben a nő-férfi arány a 2006-2010 –es ciklusban fele-fele volt. A 2010-2014-es 

ciklusban államilag csökkentették a képviselő testület számát, 1 fő nő és 4 fő férfi tagja van jelenleg 

a Csörötneki képviselő-testületnek. A 2014-es választásokat követően nőtt az arány, 2 fő nő és 3 fő 

férfi tagja van a csörötneki képviselő-testületnek.  

 

 
 
 

5.5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

Nincs erre vonatkozó nyilvántartás. 
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5.5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

női foglalkoztatást igénylő vállalkozások 

alacsony száma, könnyűipar, textilipar térségi 

leépülése 

új foglalkoztatók letelepítése, 

munkahelyteremtés 

nem megfelelő végzettség képzés, átképzés 

munkanélküliség óvoda konyha teljes felújítás, rekonstrukció 

munkanélküliség Aszaló és gombaszárító élelmiszeipari kisüzem 

hasznosítása, fejlesztése 
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5.6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A településen viszonylag sok az egyedül élő idős ember. A nagyrészüknek a közeli hozzátartozója 

nem a településen lakik. Mindez lehetőséget biztosít a bűnözők számára, az idős emberek 

naivságának kihasználására. 

 

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

demográfiai trendek stb.) 

5.6.1.1. 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 99 181 280 

2009 107 174 281 

2010 108 168 276 

2011 106 165 271 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR 

A településen a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma csökken. A nyugdíjban, 

nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma magasabb, mint a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma.  

A fenti táblázatból a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma állapítható meg, ebbe 

beletartoznak a rokkant nyugdíjasok, özvegyi nyugdíjasok stb. Az viszont nem állapítható meg, 

hogy hány időskori nyugdíjas él a településen, mivel mindenki szinte más életkorban megy 

nyugdíjba. 

5.6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

Erre vonatkozólag nincs adat. 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

5.6.2.2. számú táblázat - Tevékeny időskor (lehetőségek a településen) 

év 
Önkormányzati 

Munkaügyi Központ által 
támogatott 

Civil Egyéb Összesen 

db db db db db 

2008 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 

2011 0 0 4 0 4 

2012 0 0 7 0 7 

Forrás: Civil szervezet 
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17. ábra 
 

A művelődési házban az idősek részére is szerveznek programokat, mint például 60 éven felüliek 

találkozója, idősek mesemondó versenye, a gyógytornán is több idős részt vesz. 

 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

5.6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

fő fő % fő fő % 

2008 65 7 11% 29 nincs adat nincs adat 

2009 77 6 8% 37 nincs adat nincs adat 

2010 78 7 9% 39 nincs adat nincs adat 

2011 48 7 15% 22 nincs adat nincs adat 

2012 35 6 17% 10 nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR 

 

A regisztrált munkanélküliek száma 2008 és 2012 között csökkent, a regisztrált munkanélküliek 

közül az 55 év felettiek aránya növekszik, míg 2009-ben 8 % volt addig 2012-ben 17 % volt. A 

tartós munkanélküliek aránya magas. Az 55 év feletti tartós munkanélküliek számáról nincs 

adatunk. 
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18. ábra 
 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

5.6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

év 
64 év feletti lakosság száma 

nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma 

fő fő % 

2008 153 0 0% 

2009 150 0 0% 

2010 146 0 0% 

2011 147 0 0% 

2012 147 0 0% 

Forrás: önkormányzat 
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19/2. ábra 
 
 

A településen a 64 éven felüliek száma csökken, míg 2008-ban 153 fő volt, addig 2012-ben 147 fő. 

A településen az idősek nappali ellátása nem megoldott. Szociális étkeztetést vehetnek igénybe.  

A falugondnoki busz szállítja ki az igénylők számára az ebédet. A busz ebédszállítás miatti 

mindennapos igénybevétele miatt szükséges az időnkénti cseréje. 

 
5.6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

Forrás: TeIR 
 

Időskorúak járadékában nem részesül senki a településen. 
 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A szentmiséken alkalmanként kb 15-20 fő vesz rész az idősebb korosztályból. A faluban minden 

évben megrendezésre kerül a 60 éven felüliek találkozója, melyre szép számban eljönnek. 

 
 

c) idősek informatikai jártassága 

Az idősek informatikai jártasságáról nincs adat. 
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5.6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 

településen 

Az IKSZT keretén belül a Művelődési házba több programot is szerveznek az idősebbek számára. 

A művelődési házban egy gyógytornász tart tornát, melyen néhány idősebb is rész vesz. A 

művelődési házban könyvtár is működik, a könyvtárba beiratkozottak között nagy számban vannak 

az idősebbek is. Minden évben megrendezésre kerül a 60 éven felüliek találkozója. 

 

5.6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen 

év Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 5 

2012 10 

Forrás: Helyi adat 
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5.6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

idősek elmagányosodása több program az idősebbek részére 

falugondnoki busz csere pályázat keresése  

Nem releváns, megvalósult. 

az idős emberek gyakrabban válhatnak 
bűncselekmény áldozataivá 

Tájékoztató előadósok szervezése 
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5.7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 

részvétel során.  

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy 

minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, 

amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal 

egyenlő társadalmi szerepvállalását. 

Csörötneken az Egészségház és a Művelődési ház teljesen akadálymentesítve van. A Polgármesteri 

Hivatalnál rámpa van, a község honlapjának akadálymentes verziója is elérhető. 

 

5.7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 

közfoglalkoztatás) 

 

Jelenleg nincs a településen csak fogyatékkal élőket, vagy megváltozott munkaképességűeket 

foglalkoztató munkáltató. 

 
 
5.7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők 
száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 12 nincs adat 

2009 12 nincs adat 

2010 11 nincs adat 

2011 nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR 

 
A megváltozott munkaképességűek száma a településen stagnál, az egészségkárosodott személyek 

szociális ellátásaiban részesülők számáról nincs adat. 
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5.7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

Forrás: Önkormányzat 

 

A településen nincs olyan intézmény, ahol nappali ellátásban részesülnének a fogyatékos 
személyek. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nincs adat. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Nincs adat. 

 

5.7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 Nincs adat. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

Az alábbi táblázat mutatja, hogy a településen mely közintézmény akadálymentesítése történt meg.  

Egészségházban és a Művelődési házban teljes körű az akadálymentesítés. Az Óvoda 

akadálymentesítése még nem történt meg. A polgármesteri hivatal akadálymentesítése részben 

megtörtént. 
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5.7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 

  

Igen/nem 

Lift 
Vakvezető 

sáv 

Mozgás
korlátoz

ottak 
részére 
mosdó 

Rámpa 
Hangos 

tájékoztatás 
Indukció
s hurok 

Tapintható 
információ 

Jelnyelvi 
segítség 

Egyéb 

oktatási 
intézmény

ek 

alapfok 
nincs a 

települé
sen 

nincs a 
településen 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
település

en 

nincs a 
településen 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
települése

n 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
települ

ésen 

középfok 
nincs a 

települé
sen 

nincs a 
településen 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
település

en 

nincs a 
településen 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
települése

n 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
települ

ésen 

felsőfok 
nincs a 

települé
se 

nincs a 
településen 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
település

en 

nincs a 
településen 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
települése

n 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
települ

ésen 

egészségü
gyi 

intézmény
ek 

fekvőbet
eg ellátás  

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
településen 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
település

en 

nincs a 
településen 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
települése

n 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
települ

ésen 

járó 
beteg 

szakellát
ás 

nincs van van van nincs van van nincs 
taktilis 
vezető 

sáv 

alapellát
ás 

nincs van van van nincs van van nincs 
taktilis 
vezető 
sáv 

kulturális, művelődési 
intézmények 

nincs van van van nincs van van nincs 
taktilis 
vezető 

sáv 

önkormányzati, 
közigazgatási 

intézmény 
nincs nincs nincs van nincs nincs nincs nincs nincs 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
településen 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
település

en 

nincs a 
településen 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
települése

n 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
települ

ésen 

szociális ellátást 
nyújtó intézmények 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
településen 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
település

en 

nincs a 
településen 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
települése

n 

nincs a 
települé

sen 

nincs a 
települ

ésen 

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens 
információi, fogyatékosok civil szervezetei 

    

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi 

célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára - sportolási lehetőségeinek 

megteremtéséhez - a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni. 
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A kulturális programokhoz történő fizikai hozzáférés megoldott, hiszen e programok nagy része a 

Művelődési Házban realizálódik, az épület 2011-ben felújításra került mely során teljesen 

akadálymentesítve lett az épület. Mozgáskorlátozottak részére van rámpa, vakvezető sáv, tapintható 

információ, indukciós hurok és mozgáskorlátozott mosdó is. Az egészségház szintén teljesen 

akadálymentesítve van. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása nehéz 

feladat a hatóságok előtt. Azon vállalkozások, amelyek EU forrásra pályáznak, a nyertes projekt 

keretében az akadálymentesítést kötelező tevékenységként elvégzik. Ez a tény azt vetíti előre, hogy 

az előttünk álló évtizedben a vállalkozások fokozatosan, de eleget fognak tudni tenni e 

kötelezettségüknek. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

5.7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs  akadálymentesítettség a közlekedésben 

  

Igen/nem 

Lift 
Vakvezető 

sáv 

Mozgáskorlát
ozottak 
részére 
mosdó 

Rámpa 
Hangos 

tájékoztatás 

Induk
ciós 

hurok 

Tapi
ntha

tó 
infor
máci

ó 

Jelnyelvi 
segítség 

Egyéb 

Közterület 
(utca/járda, park, 
tér) 

nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

Helyi és távolsági 
tömegközlekedés 

nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

Buszpályaudvar, 
buszvárók 

nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

Vasútállomás 
nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársától és az 
érdekvédelmi szervezetek vezetőitől 

 

Közterületek, járdák akadálymentesítésre várnak a településen. 
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

Nincs a településen. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Nincs a településen. 
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5.7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Közintézmények akadálymentesítése nem vagy 
csak részben megoldott 

pályázati források keresése 

A közterületek, járdák, parkok 
akadálymentesítése nem megoldott a 
településen 

 

pályázati források keresése 
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5.8. 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.) 

 

A településen 4 civil szervezet működik. Az alábbi táblázat mutatja be a szervezeteke. 
 

Civil szervezet neve Civil szervezet célcsoportokkal 
kapcsolatos tevékenysége 

Csörötneki Ifjúsági Kulturális Egyesület szabadidős és kulturális programok 
szervezése, turizmus szervezése 

Csörötneki Horgász Egyesület sportolási lehetőség biztosítás, 
környezetvédelem 
Az egyesület megszűnt. 

Csörötneki Polgárőr Egyesület Közrendet, közbiztonságot támogató 
szervezet, bűnmegelőzés 

Csörötneki Községi Sportkör sportolási lehetőség biztosítása, 
szabadidőssport 

 

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

bemutatása 

 

A településen működő négy civil szervezettel jó kapcsolata van az önkormányzatnak. 
 

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

Csörötnek a Szentgotthárdi Kistérségi Társulás, az Őrség Határok Nélkül Leader Egyesület, a 

Pannon Helyi Termék Klaszter, Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

tagja. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Csörötneken Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik. A Nemzetiségi Önkormányzat aktívan 

közreműködik a települési önkormányzat munkájában, mint javaslattevő, véleményező és 

előkészítő feladatkör tekintetében.  

Jó kapcsolatot ápol a települési és térségi intézményhálózat különböző szereplőivel (szociális 

terület, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, stb.), valamint az oktatási, nevelési intézményekkel.  

A helyi civil szervezetek munkáját is segítik, több rendezvény, program szervezésében 

közreműködnek. 
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Civil szervezet neve Civil szervezet célcsoportokkal 
kapcsolatos tevékenysége 

Csörötneki Ifjúsági Kulturális Egyesület szabadidős és kulturális programok 
szervezése, turizmus szervezése 

Csörötneki Horgász Egyesület 
Az egyesület megszűnt 

sportolási lehetőség biztosítás, 
környezetvédelem 

Csörötneki Polgárőr Egyesület Közrendet, közbiztonságot támogató 
szervezet, bűnmegelőzés 

Csörötneki Községi Sportkör sportolási lehetőség biztosítása, 
szabadidősport 

 

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

A településen évente 2 nagy rendezvény van. Az egyik nyár elején a „Csörötneki nyárköszöntő 

Rába-party és Kistérségi Halászléfőző verseny”, a másik szeptember végén a „Szüreti felvonulás”. 

A községben és környékén lévő vállalkozások pénzbeli és természetbeli támogatással hozzájárulnak 

a rendezvények sikeres lebonyolításához. 
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5.9. 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 

Az esélyegyenlőségi program előkészítésének folyamatában nagy hangsúly helyeződött a minél 

szélesebb körű adatgyűjtés megszervezésére. 

A dokumentum készítéséhez szükséges adatok, információk gyűjtésében segítséget nyújtottak az 

egészségügyi alapszolgáltatásban résztvevők, a közművelődést szervező intézmény és a köznevelési 

intézmények. 

Az előkészítésben együttműködő partnerek bevonásának módszere az online, illetve telefonos 

kapcsolattartásra épült, az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, 

majd az elkészült dokumentum-tervezet véleményezésére koncentrálódott. 

 
 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

Az esélyegyenlőségi program tervezete társadalmi vitára bocsátása a hirdető táblán való 

kifüggesztéssel, illetve a honlapon való megjelenéssel biztosított volt. 

Csörötnek Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja a Csörötnek Község 

Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben bármikor a lakosok rendelkezésére áll, valamint 

az önkormányzat honlapján közzétételre kerül, így a község teljes lakosságának hozzáférése 

biztosítottá válik a tervezett esélyegyenlőség folyamatok, tevékenységek megismerésére és a 

megvalósítás folyamatos ellenőrzésére.  
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6. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 

6.1. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelem

zés 

következteté

seiben 

feltárt 

esélyegyenl

őségi 

probléma 

megnevezés

e 

Az 

intézkedésse

l elérni 

kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredményes

ségét mérő 

indikátor(ok

) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei

nek 

fenntartható

sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Közfoglalkoz
tatásban 
résztvevők 
számának 

magas a 
településünk
ön a 
munkanélkü

Közfoglalko
ztatásban 
résztvevők 
számának 

1993. évi 
III. tv.  

Közfoglalko
ztatási cél 
meghatároz
ása és 

polgármeste
r 

2015.03.30. 
Módosítás: 
2018.12.31 

Közfoglalko
ztatásban 
résztvevők 
száma 

Pénzügyi és 
humán 

Folyamatos 
tevékenység
gel 
biztosítható 
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növelése liség aránya növelése pályázatok 
benyújtása 

2 Felnőttoktatá
s 

alacsony 
iskolai 
végzettség 

képzés, 
átképzés 

 felmérés polgármeste
r, 
művelődéss
zervező 

2016.12.31 
 
 Módosítás: 
2018.12.31 

iskolázottsá
gi arány 
növekedése, 
munkanélkü
liség 
csökkenése 

pénzügyi Folyamatos 

3 Malom 

felújítás 

magas a 

településünk

ön a 

munkanélkü

liség aránya 

munkahelyt

eremtés, 

turizmus 

fejlesztése 

Költségveté

s 

munkahelyt

eremtés, 

turizmus 

fejlesztése 

polgármeste

r 

2018.12.31 több turisa, 

munkanélkü

liek száma 

csökken 

pénzügyi maradandó 

4 Vállalkozói 

övezet 

kialakítása 

magas a 

településünk

ön a 

munkanélkü

liség aránya 

munkahelyt

eremtés 

Költségveté

s 

munkahelyt

eremtés 

polgármeste

r 

2017.12.31 munkanélkü

liek száma 

csökken 

pénzügyi maradandó 

5 Helyi termék 

piac 

kialakítása 

munkanélkü

liség 

munkahelyt

eremtés 

Költségveté

s 

munkahelyt

eremtés 

polgármeste

r 

2017.12.31 munkanélkü

liek száma 

csökken 

pénzügyi maradandó 

6 A 

csapadékvíz 

elvezető 

rendszer 

A 

csapadékvíz 

elvezető 

rendszer 

A 

csapadékvíz 

elvezés jobb 

megvalósulá

Költségveté

s 

A 

csapadékvíz 

elvezető 

rendszer 

polgármeste

r 

2016.09.30 

Módosítás: 

2018.12.31 

 pénzügyi maradandó 
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rekonstrukció

ja 

rekonstrukci

óra szorul 

sa rekonstrukci

ója 

7 Intézményhál

ózat 

energetikai 

korszerűsítés

e 

intézményh

álózat 

energetikai 

korszerűtlen

sége 

alternatív 

energiafelha

sználás 

növelése 

Költségveté

s 

Intézményh

álózat 

energetikai 

korszerűsíté

se 

polgármeste

r 

2016.12.31 

 
Módosítás: 
2017.12.31 

energiaszám

lák 

összegének 

csökkenése 

pénzügyi maradandó 

8 Anyag-

nyerőhely – tó 

turisztikai, 

szabadidős, 

sportcélú 

hasznosítása 

(pl. 

horgászturizm

us, evezés, 

strand, tó 

környezetének 

parkosítása, 

kiszolgáló 

infrastruktúra 

kiépítése. 

munkanélkü

liség 

munkahelyte

remtés 

Költségvetés munkahelyte

remtés 

polgármeste

r 

Pályázati 

kiírások 

függvényébe

n 

több turisa, 

munkanélkü

liek száma 

csökken 

pénzügyi maradandó 
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9 Szőlőhegy 

villamosítása 

 korszerűsíté

s 

Költségvetés Szőlőhegy 

villamosítás

a 

polgármeste

r 

Pályázati 

kiírások 

függvényébe

n 

 pénzügyi maradandó 

10 Szőlőhegyi 

közösségi tér 

(épület) és 

kilátó 

kialakítása, 

borturisztikai 

infrastruktúra 

fejlesztése, 

borászati 

eszközök 

beszerzése. 

munkanélkü

liség 

munkahelyte

remtés 

Költségvetés munkahelyte

remtés 

polgármeste

r 

Pályázati 

kiírások 

függvényébe

n 

több turisa, 

munkanélkü

liek száma 

csökken 

pénzügyi maradandó 

11 Kemping 

további 

fejlesztése 

munkanélkü

liség 

munkahelyte

remtés 

Költségvetés munkahelyte

remtés 

polgármeste

r 

Pályázati 

kiírások 

függvényébe

n 

több turisa, 

munkanélkü

liek száma 

csökken 

pénzügyi maradandó 
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12 Szabadidős, 

rendezvénytér 

kialakítása 

maradandó a 

település 

központban, 

rendezvény 

infrastruktúra 

beszerzése 

munkanélkü

liség 

munkahelyte

remtés 

Költségvetés munkahelyte

remtés 

polgármeste

r 

Pályázati 

kiírások 

függvényébe

n 

több turisa, 

munkanélkü

liek száma 

csökken 

pénzügyi maradandó 

13 Biohulladék 

energetikai, 

környezetvéd

elmi célú 

gyűjtése, 

hasznosítása 

munkanélkü

liség 

munkahelyte

remtés 

Költségvetés munkahelyte

remtés 

polgármeste

r 

Pályázati 

kiírások 

függvényébe

n 

munkanélkü

liek száma 

csökken 

pénzügyi maradandó 

14 Településüze

meltetési 

géppark 

fejlesztése és 

kiszolgáló 

infrastruktúra 

kialakítása. 

munkanélkü

liség 

munkahelyte

remtés 

Költségvetés munkahelyte

remtés 

polgármeste

r 

Pályázati 

kiírások 

függvényébe

n 

munkanélkü

liek száma 

csökken 

pénzügyi maradandó 
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15 Építési telkek 

kialakítása, 

közművesítés 

elvándorlás elvándorlás 

csökkentése 

 Építési 

telkek 

kialakítása, 

közművesíté

s 

polgármeste

r 

folyamatos elvándorlás 

csökkenése 

pénzügyi maradandó 

16 Szociális 
bérlakás 
program 

 

Szociális 

bérlakás 

hiánya 

Szociális 

bérlakás 

hiányának 

pótlása 

Költségvetés Szociális 
bérlakások 
kialakítása 

polgármeste

r 

Pályázati 

kiírások 

függvényébe

n 

 pénzügyi maradandó 

 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 SNI-s 
gyermekekne
k 
foglalkozások 

SNI-s 
gyermekek 
száma 

SNI-s 
gyermekek 
felzárkóztat
ása 

Legyen jobb 
a 
gyermekekn
ek Nemzeti 
Stratégia 

foglalkozás
ok 

Iskolaigazga
tó, tanár, 
családgondo
zó 

2015.06.01  
Módosítás: 
2018.12.31 

SNI-s 
gyermekek 
számának 
csökkenése 

pénzügyi, 
humán 

folyamatos 

2 Felzárkóztató 
foglalkoztatás
ok szervezése 
HHH 
gyermekek 
részére 

A HHH 
tanulóknál 
az 
évismétlők 
száma jóval 
meghaladja 
az iskolai 
átlagot 

A HHH 
tanulók 
körében az 
évismétlők 
száma 
csökken 

Legyen jobb 
a 
gyermekekn
ek Nemzeti 
Stratégia 

Igények 
felmérése és 
foglalkoztat
ások 
szervezése 

Iskola, 
Gyermekjól
éti Szolgála 

2017.12.31. A HHH 
tanulók 
körében az 
évismétlők 
aránya 

Humán Folyamatos 
tevékenység
gel 
biztosítható 

3 Sportöltöző 

felújítás 

A 

focirendezv

sportöltöző 

felújítása 

költségvetés több 

sportrendez

polgármeste

r 

2015.12.31 

Módosítás: 

sportrendez

vényeken a 

pénzügyi maradandó 
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ények jobb 

körülménye

k közötti 

megrendezé

se 

vény 2018.12.31 résztvevők 

számának 

növekedése 

4 Aktív 

turisztikai 

erdei 

szabadidős 

park (erdei 

tornapálya, 

akadálypálya, 

„kalandpark

” kialakítása 

munkanélkü

liség  

munkanélkü

liség 

csökkentése, 

sportolás 

népszerűsíté

se 

költségvetés több 

sportrendez

vény 

polgármeste

r 

Pályázati 

kiírások 

függvényébe

n 

sportrendez

vényeken a 

résztvevők 

számának 

növekedése, 

munkanélkü

liség 

csökkenése 

pénzügyi maradandó 

5 Sportpálya 

fejlesztés 

elvándorlás sportolás 

népszerűsíté

se, 

korszerűsíté

s 

költségvetés több 

sportrendez

vény 

polgármeste

r 

Pályázati 

kiírások 

függvényébe

n 

sportrendez

vényeken a 

résztvevők 

számának 

növekedése 

pénzügyi maradandó 

6 Óvoda teljes 

felújítás, 

rekonstrukció 

elvándorlás korszerűsíté

s 

költségvetés Óvoda teljes 

felújítás, 

rekonstrukci

polgármeste

r 

Pályázati 

kiírások 

függvényébe

óvodába 

beiratott 

gyermekek 

pénzügyi maradandó 
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ó n számának 

növekedése 

7 Óvodai 

játszóudvar 

felújítása, 

játékok 

beszerzése. 

elvándorlás korszerűsíté

s 

költségvetés Óvodai 

játszóudvar 

felújítása, 

játékok 

beszerzése. 

polgármeste

r 

Pályázati 

kiírások 

függvényébe

n 

óvodába 

beiratott 

gyermekek 

számának 

növekedés 

pénzügyi maradandó 

III. A n ők esélyegyenlősége 

1 Visszatérés a 
munkaerő 
piacra 

GYED-ről, 
GYÁS-ról 
visszatérő 
munkaerő 
piacra való 
elhelyezked
és nehéz, 
így a nők 
nehezebben 
jutnak 
munkához 

Képzési 
programok 
szervezése 

 Képzési 
programok 
szervezése, 

Munkaügyi 
központ 
igazgató, 
polgármeste
r, 
művelődéss
zervező 

folyamatos Munkát 
vállalók 
száma, 
képzésen 
résztvevők 
száma 

Önkormány
zat 
költségvetés
e, személyi 
és tárgyi 
feltételek, 
pályázati 
források 
kihasználása 

Önkormány
zat 
koncepciójá
ba beépítve 
fenntartható 
a 
munkaügyi 
központtal 
együttműkö
dve, 
valamint 
pályázati 
lehetőségek 
kihasználásá
val 

2 Vállalkozói 

övezet 

kialakítása 

magas a 

településünk

ön a 

munkanélkü

munkahelyt

eremtés 

Költségveté

s 

munkahelyt

eremtés 

polgármeste

r 

2017.12.31 munkanélkü

liek száma 

csökken 

pénzügyi maradandó 
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liség aránya 

3 óvoda konyha 

teljes 

felújítás, 

rekonstrukció 

munkanélkü

liség 

munkahelyte

remtés 

Költségvetés munkahelyte

remtés 

polgármeste

r 

Pályázati 

kiírások 

függvényébe

n 

munkanélkü

liek száma 

csökken 

pénzügyi maradandó 

4 Aszaló és 

gombaszárító 

élelmiszeipari 

kisüzem 

hasznosítása, 

fejlesztése 

munkanélkü

liség 

munkahelyte

remtés 

Költségvetés munkahelyte

remtés 

polgármeste

r 

Pályázati 

kiírások 

függvényébe

n 

munkanélkü

liek száma 

csökken 

pénzügyi maradandó 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek 

bevonása a 

közösségi 

életbe 

idősek 

elmagányos

odása 

idősek 

bevonása a 

közösségi 

életbe 

Nemzeti 

Reform 

Program 

felmérés polgármeste

r, 

művelődéss

zervező 

2014.11.30 

Módosítás: 

folyamatos 

Programok 

és a 

programoko

n részt vevő 

idősek 

száma 

pénzügyi 

humán 

Folyamatos 

2 Falugondnoki 

busz csere 

A meglévő 

falugondnok

i busz 

elhasználód

Falugondno

ki busz 

vásárlás 

Költségveté

s 

Falugondno

ki busz 

vásárlás 

polgármeste

r 

2014.12.31 

Nem 
releváns, 
megvalósult 

 pénzügyi  
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ottsága 

3 Bűnmegelőzé
si 
tájékoztatás, 
figyelem 
felhívás az 
áldozattá 
válás 
elkerülése 
érdekében  

az idős 
emberek 
gyakrabban 
válnak 
bűncselekm
ény 
áldozataivá  

Figyelemfel
hívás, 
tájékoztató 

 A 
Rendőrség 
bevonásával  
tájékoztató 
kiadványok 
készítése, 
előadósok 
tartása  

polgármeste
r 

2014.04.30 
 

Módosítás: 
folyamatos 

Bűncselekm
ények 
száma 
csökken, 
lakosság 
biztonságérz
ete nő 

Önkormány
zat 
költségvetés
ben, 
Humánerőfo
rrás 
szükséglet  

folyamatos 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Óvoda 

akadálymente

sítése 

Óvoda 

akadálymen

tesítése nem 

megoldott 

Óvoda 

akadálymen

tesítése 

Településfej

lesztési 

koncepció 

Pályázati 

lehetőségek 

keresése, 

pályázatok 

beadása és 

megvalósítá

sa 

óvoda 

vezető 

Pályázati 

kiírások 

függvényéb

en 

Akadályme

ntesített 

épületek  

számának 

növekedése 

Pénzügyi, 

humán 

Maradandó 

2 Közterületek, 
járdák,  
akadálymente
sítése 

Közterülete
k, járdák,  
akadálymen
tesítése nem 
megoldott 

Közterülete
k, járdák, 
akadálymen
tesítése 

Csörötnek 
Község 
Önkormány
zatának 
költségvetés
i 
koncepciója 

Pályázati 
lehetőségek 
keresése, 
pályázatok 
beadása és 
megvalósítá
sa 

polgármeste
r 

Pályázati 
kiírások 
függvényéb
en 

Akadályme
ntesített 
közterületek
, járdák,  
számának 
növekedése 

Pénzügyi és 
humán 

A 
pályázatok 
által elvárt 
fenntartható
sági 
szempontok 
alapján 
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6.2. Megvalósítás 

 

6.2.1. A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

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

támogassák.  

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

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

6.2.2. Monitoring és visszacsatolás 

 

A települési esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat tevőleges bevonásával 

történt, az adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta meg a program 

akciótervét. 

Az esélyegyenlőségi tervet a település a helyben szokásos módon közzéteszi, az esetleges 

hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási javaslatokat a képviselő 

testület elé terjesztik. A képviselő testület dönt a módosítások bevezetéséről. 

Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a 

helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a helyi 

esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni. 

Az esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába 

esélyegyenlőségi szakértőt kell bevonni 
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6.2.3. Nyilvánosság 

 

A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az 

eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző 

rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek 

támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és 

társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

6.2.4. Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester 

felel. 

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 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 
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irányítójának. 

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. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt 

feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 

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

vállaljanak. 

 

6.2.5. Érvényesülés, módosítás 

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. 

 

6.3. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. A Csörötnek község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

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

beépítettük. 

 

II. Ezt követően Csörötnek község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) 2013. augusztus 29-én tartott ülésén megvitatta és 

88/2013. (VIII.29) számú határozatával elfogadta. 

 

 

Csörötnek, 2013. augusztus 30. 

 

 

 

Kocsis Zsolt sk.                                         Markó László sk. 

                              polgármester                                                     jegyző 
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III. Ezt követően Csörötnek község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) áttekintette, felülvizsgálta. A 2015. november 27-én tartott 

ülésén megvitatta és 94/2015. (XI.27.) számú határozatával elfogadta. 

 

Csörötnek, 2015. november 30. 

 

 

 


