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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, Csorna Város Önkormányzata 

Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 

település más dokumentumait
1
, 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.  

A helyzetelemzés adatai az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 
 

A kisalföldi tájakon - így Csorna területén is - az emberi kultúra első jelei már a Kr. sz. előtti 

évezredekben megjelentek. Ezt bizonyítja a legkorábbi lelet, az artézi kút fúrása közben talált 

kőmag is. A Kr. sz. előtti V-VI. század körül a vidék a nyugatról érkező kelták uralma alá került, 

mígnem a Római Birodalom légiói Augustus császár idején leigázták az itt élő kelta törzseket. A 

Csorna helyén kialakult település Pannonia provincia részét képezte. A kor kiemelkedő régészeti 

lelete a Mithras-szobor. 

A népvándorlás időszakában a barbár törzsek egyre gyakoribb támadásai miatt a római légiókat 

Itáliába vonták vissza és Pannoniát átengedték a több hullámban érkező germán, hun majd avar 

törzseknek. A kor legismertebb régészeti lelete az aranyból készült hun fejedelmi diadém, amelyet a 

csornai prépostsági téglagyár agyaggödréből tártak fel, s ma a Nemzeti Múzeumban tekinthető meg. 

A város területén élt avar törzsekről a Laky Döme utcában feltárt avar sír tanúskodik.  

A honfoglaló magyar törzsek 900 körül keltek át a Dunán az egykori Pannonia meghódítására. 

Csornát és vidékét a honfoglaláskor Sur vezér és nemzetsége vette birtokába. A Rábaköz 

meghódításának történetét Anonymus gestája így örökíti meg: "Árpád vezér és nemesei Szent 

Márton hegye tövében ütöttek tábort, majd amikor a hegyre fölhágtak, Pannonia földjének 

szépségét látva igen megörültek. Ezután a Rábcáig nyomultak előre.". Csorna területén a honfoglaló 

magyarság három temetkezési helyét ismerjük: legnevezetesebb a premontrei rend birtokán, a Süly-

hegyen talált, lóáldozat maradványai tartalmazó, előkelő nő sírja. Az Eperjes-dombon talált lovas 

sírokból Péter király dénára került elő. 

A honfoglalást követő letelepedésben jelentős szervező erőt jelentett a premontrei prépostság, 

amelyet 1200 körül az Osl nemzetség tagjai alapítottak. 

A város eredetét a rend alapításához köthetjük. Csornát először 1226-ban említik oklevélben 

Sernaként. A város nevének eredetére kétféle feltevés létezik. Az egyik szerint a szláv 'csernozjev' 

(fekete föld) szóból ered, a másik szerint a letelepedő Sur vezér a névadó. A premontrei rend 1231-

től már hiteles helyként működött, azaz a 'hivatalos iratok' elkészítése és őrzése volt a feladata. A 

település világi birtoklása az Osl családból származó Kanizsaiak és a Kanizsaiaktól nőágon öröklő 

Nádasdyak nevéhez fűződik. 

 

 

 

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

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A középkorban mezővárosi rangra emelt település dinamikusan fejlődött: területi elhelyezkedéséből 

adódóan a XIII. századtól a település már piacos hellyé vált.  

A Mohács utáni török hadjáratok többször is pusztulást hoztak a városra, s a lakosság száma is 

jelentősen megfogyatkozott. 

A XVI. század közepén a csornai világi birtok az Eszterházyak kezére került. Ez időszaktól két 

birtokosa volt Csornának: a hercegség és a prépostság. A település ennek megfelelően két szerből 

állt: a Hercegszerből és a Prépostszerből. Mindkét résznek külön bírája volt egészen 1871-ig, 

amikor a községek rendelkezéséről szóló törvény következtében összeolvadt a két szer.  

A XVII. században megindult az iparosokat tömörítő érdekvédelmi szervezetek, a céhek 

kialakulása. Céheket alapítottak többek között a szabók, az ácsok, a csizmadiák és a takácsok. A 

Hanság lecsapolását követően a XVIII. században Csorna folyamatosan bővíthette határát. 1733-

ban a premontreiek "grammatikális iskolát" nyitottak, 1757-ben pedig a város épített önálló 

tanintézetet. A XVIII. században megindult fejlődés a XIX. század elején felgyorsult: 1835-ben 

megépült a Csornáról Győrbe vezető út, amely aztán közlekedési csomóponttá tette a várost, hiszen 

itt találkoznak a Pápáról, Mosonmagyaróvárról, Győrből és Sopronból induló utak.  

1790-ben a várost egy tűzvész majdnem teljesen elpusztította. II. József 1786-ban rendeletileg 

feloszlatta az itt működő szerzetesrendet, melyet 1802-ben I. Ferenc szervezett újjá. Csorna 

ekkortól vált a premontreiek egyik magyarországi központjává. A rend fő hivatása a tanítás lett. Az 

1808-ban újjáépített Rendház ma a város legjelentősebb műemléke. 

Az 1848-as jobbágyfelszabadítás a mezőgazdasági fejlődésnek új lendületet adott. A 

szabadságharcban 46 csornai honvéd vett részt. Közülük kiemelkedik Laky Demeter premontrei 

perjel, aki nemzetőr főhadnagyként, Sebesy Kálmán premontrei kanonok, aki nemzetőr 

kapitányként és Domján Antal aljárásbíró, aki huszár őrmesterként szolgált. Csornán zajlott a 

szabadságharc egyik utolsó győztes csatája, ahol Kmety György tábornok honvédei 1849. június 

13-án szétverték és megfutamították a csatában elesett Wyss osztrák császári tábornok seregeit. A 

csata emléknapját a Kmety György Társaság aktív közreműködésével minden évben megünnepli a 

város.  

A kiegyezést követően 1871-ben megszűnt Csorna mezővárosi rangja, s ezentúl nagyközségként 

szerepelt, bár a napi szóhasználatban továbbra is városnak nevezték. A XIX. század második 

felében kiépült vasútvonala révén a település a Rábaköz gazdasági központjává vált, a város 

arculata jelentősen megváltozott. 

Ez idő alatt épült többek között a gőzmalom, a téglagyár, a gépgyártó üzem, a takarékpénztár. A 

polgárosodás hatására sorra alakultak az olvasókörök, egyesületek és a kaszinó. 1894-ben készült el 

az épület, amelyben 1921-től a fiúiskola kezdte meg működését. 1905-ben a Kokas József által 

létrehozott alapítvány segítségével árvaházat létesítettek, s 1913-1915 között épült fel a kórház. 

Csorna a kiegyezéstől az első világháborúig fejlődésének egyik fénykorát élte. A mai városképben 

ennek a fejlődésnek az eredményeit ismerhetjük fel például a Széchenyi István Általános Iskola és a 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola működésében is. 

Az első világháború, melyben 220 csornai esett el, ismét gátat szabott a fejlődésnek. Sopron 

vármegyét súlyosan érintették a háborút követő békeszerződés döntései. A megye német lakta 

területeit Ausztriához csatolták, s a megyei hivatalok egy része Csornára, más része pedig 

Kapuvárra került. A háborút követő forradalom, proletárdiktatúra és megtorlás Csornán is szedett 

áldozatokat. A Premontrei Rendház melletti emlékmű a vörös terror áldozatainak állít emléket.  

1925-ben az árvaházat polgári leányiskolává alakították, 1927-ben új községháza épült, s ugyancsak 

a húszas években készült el a hivatal épülete, mely napjainkban a könyvtárnak ad helyet.  

1930-tól a rend feloszlatásáig (1950) működött a városban a premontrei rend Hittudományi 

Főiskolája. Az 1790-es tűzvészben leégett csornai Szent Ilona plébániatemplom utódjaként 1938-

ban szentelték fel az újonnan épült Jézus Szíve plébániatemplomot. Még ugyanebben az évben 

Csorna téli gazdasági iskolát kapott, amely később mezőgazdasági szakközépiskolaként működött. 

Ezzel régi vágya teljesült a város és a környező községek gazdatársadalmának.  

A második világháború a várostól 141 katonai és polgári áldozatot követelt, valamint elpusztult 

szinte a teljes zsidó lakosság is. 
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A második világháború után Csorna fejlődése, térségi vonzása stagnált. Intézményeket veszített el 

(premontrei rend, járásbíróság, járási hivatal), míg másokat sikerült megszereznie (gimnázium, 

technikum). 

 

A nagyüzemi gazdálkodás kialakulását ipartelepítés követte, s ezzel új ipari ágazatok (gépipar, 

textilipar, kohászat) jelentek meg a településen. Az 1956-os forradalom fővárosi hírei Csornán is 

visszhangra találtak. Október 26-án a főtéren megválasztották a község új vezetőit, s megkezdődött 

a helyi nemzetőrség szervezése. A közélet újjászervezésének a szovjet beavatkozás vetett véget. Az 

1960-as évektől egyre fokozódó fejlődés bontakozott ki. Közel egyharmadával nőtt a lakosság, két 

és félszeresére növekedett a község lakóépületeinek száma 1900 és 1970 között. Az elért 

eredményei alapján Csornát 1971. április 25-én az Elnöki Tanács várossá nyilvánította. A várossá 

válást követően mintegy másfél évtizedes intenzív fejlődési szakasz köszöntött be: az iparban 

foglalkoztatottak száma háromszorosára nőtt, az oktatás, a kereskedelem és a vendéglátás pedig 

több mint 400 munkahellyel bővült. 1971-től a Csornán letelepültek száma meghaladta az 

elvándorlókét. A környező községekből ingázók többsége Csornán talált munkát. A település 

intézményhálózatának nagy része a várossá válást követően nyerte el mai formáját. Az 

önkormányzati törvény megszületésével Csorna elveszítette közigazgatási funkcióit. Napjainkban 

ezekből - önkéntes társulás útján - egyre többet szerez vissza. A város székhelye a Csornai 

Többcélú Kistérségi Társulásnak, melyhez 34 település csatlakozott. A rendszerváltást követően a 

város kereskedelmi szerepe új vállalkozások alakulásával, letelepedésével erősödött. A 

pénzintézetek számának gyarapodásával növekedett Csorna pénzügyi szerepe is. Iskolaváros 

jellegét sikerült megőriznie, a kórház rekonstrukciójával pedig egészségügyi vonzereje gyarapodott. 

Sajnálatos módon napjaink nehéz gazdasági helyzete az intézmények működésére fokozottan kihat. 

A környező községek lakosságát is kiszolgáló intézmények (pl. hivatásos tűzoltóság, 

telefonközpont, Gy-M-S Megyei Kereskedelmi és Iparkamara regionális képviselete) száma 

folyamatosan növekszik. 
 

 

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

 

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

legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben 

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

fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 

 

Csorna Város Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a város 

működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban.  Az esélyegyenlőség 

megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: 

a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során. 

 

Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen 

szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel 

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

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

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

gyakorlatok bevezetése, bemutatása 
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Célok 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak 

jogszabályok által meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt a célt 

szolgálja, hogy minden városi állampolgárnak esélye legyen a jó minőségű közszolgáltatásokra, 

életminőségük javítását szolgáló feltételek biztosítására. 

 

Csorna Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

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

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az 

esélyegyenlőségi programnak a városban élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik 

számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és 

beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat 

kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.  

 

Csorna Város Önkormányzatának alapvető célja, hogy városunk olyan település legyen, ahol 

érvényesül az az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. 

Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, 

nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, 

születési vagy egyéb helyzet szerint.  

 

Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása amelyek 

 szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos megkülönböztetés 

megszüntetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos 

helyzetű csoportok számára, 

 biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megelőzését a pénzbeli, természetbeni 

juttatásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat intézményeiben a különböző 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, 

szociális, igazgatási és területfejlesztési célok összehangolásával,  

 kiszűrik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét,   

 támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával, 

vagy a felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások 

bevezetésével. 

 

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

HEP Intézkedési Terv (IT) tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

tematikus munkacsoportokat. 
 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 Magyarország Alaptörvénye (XV.cikk) 

 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.) 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  

 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról  

 362/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának 

részletes szabályairól  

 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. 
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A további kapcsolódó stratégiák ismerete fontos a település esélyegyenlőségi stratégiájának 

elkészítésében, hiszen illeszkednie kell nem csak a jogszabályi környezethez, hanem a hazai és az 

uniós stratégiákhoz is. 

 

Az EU 2020 stratégia 

Az Európa 2020 az Európai unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, az intelligensebb, 

fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Célul tűzte ki az 

oktatásban a lemorzsolódási arány 10% alá csökkentését, valamint a szegénység/társadalmi 

kirekesztés ellen ható intézkedéseket fogalmazott meg (legalább 20 millióval csökkenjen a 

nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élők száma, illetve akik számára a szegénység és a 

kirekesztés reális veszélyt jelent. 

 

Nemzeti Reform Program 

Az EU 2020 stratégia tagállami szinten történő megvalósítását jelenti. A Nemzeti Reform Program 

az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró 

intézkedéseket tartalma. 

 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program  

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a humán tőke növelésével és a társadalmi 

környezet javításával tud hozzájárulni az uniós célkitűzések megvalósításához. Hangsúlyozza a 

család társadalmi szerepének megerősítését, a társadalmi összetartás erősítését. 

 

 Nemzeti Társadalmi Felzárkózás Stratégia 

A szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózás-politikát helyezi előtérbe, 

emellett fontos szerepet kap a roma közösség kirekesztése elleni küzdelem is. A Stratégia a 

cigányság és a hátrányos helyzetű emberek leszakadásának problémáját nemzeti ügyként kezeli. 

 

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia 

Célja a gyermekek és családjaik nélkülözésének csökkentése, a gyermekek fejlődési esélyeinek 

javítása. A szegénységi ciklus megszakítása csak az intézmények és szolgáltatások átalakításával, a 

kirekesztés újratermelődésének megakadályozásával lehetséges. 

 

Roma Integráció Évtizede Program 

A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy) határoz 

meg átfogó célokat.  

 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

A Stratégia az ifjúsági korosztállyal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-2024 

közötti időszakra. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

2010-ben a Képviselő-testület elfogadta a 10/2010. (III. 23.) rendeletét a szociális és 

gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól. A törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy 

Csorna Város közigazgatási területén élő személyek számára meghatározza az önkormányzat által 

biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, jogosultsági feltételeit, igénybevételének 

módját, ezáltal városunkban olyan támogatási rendszer működjön, amely az állampolgárok számára 

a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A szociális ellátások, 

szolgáltatások középpontjában a család áll.  

 

A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie 

a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek, 
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eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi 

szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeletet az eredményesség és 

hatékonyság érdekében, a felmerülő igények alapján évente legalább egy alkalommal 

felülvizsgáljuk. 

 

A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is 

figyelembe veszi.  
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia célja, hogy megfogalmazza a város hosszú távú jövőképét és 

ahhoz igazítsa középtávú fejlesztési céljait.  

A város hosszú távú jövőképe a nyitottság és dinamizmus: az értékőrzés és a megújulás Középtávú 

stratégiai céljai: 

 Fenntartható városfejlesztés a funkciók harmóniájában, 

 A város, mint az élhető, értékőrző és innovatív kisvárosi környezet,   

 Példaértékű gondoskodás és egyenlő esélyek biztosítása.  

 

Az ágazati stratégiákat átszövő, a mozgáskorlátozottak, idősek és kisgyerekesek érdekeit 

figyelembevevő kiemelt horizontális szempont az akadálymentesség. Az egyes programok, 

koncepciók a Gazdasági és Humán Program, Lakáskoncepció, Közművelődési Koncepció, a 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Program, a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, 

Közfoglalkoztatási Terv a középtávú stratégiából kiindulva saját területére vonatkozólag határozza 

meg az esélyegyenlőséget előmozdító célokat, intézkedéseket. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Terve melléklete tartalmazza a 

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Esélyegyenlőségi Programját. (CsTKT Intézkedési Terv 

2008. MEPI) 

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi 

nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, 

szakemberek tapasztalatait. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a 

szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek 

következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a 

foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.  

 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden harmadik 

ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan 
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mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos 

helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a 

becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák 

felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános 

küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség javításától. „A romák esetében jellemző 

az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is legkedvezőtlenebb helyzetben 

lévőkhöz tartoznak.  

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az 

etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes 

probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és 

a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem 

fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az 

viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt 

az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. 

(Cserháti-Csapó-Orsós 2012.) 

 

Csorna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata szerint a városban kb. 100 roma család él.  
 

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. 

 

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások 

rendszereiből. 

Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a 

megváltozott munkaképességűek és a romák. Városunkban tapasztalataink szerint a munkaerő-

piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó 

motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte.  A roma nők iskolai végzettsége, 

foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb.  
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A munkanélküliség alakulásának vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy a 2010. évben a gazdasági 

válság Csornán is éreztette hatását. Jelentősen emelkedett a munkanélküliek, ezen belül pedig 

elsősorban a férfi munkanélküliek aránya a lakosságon belül.  

A 2013. év adatai alapján a munkanélküliség jelentősen csökkent. Köszönhető ez egyrészt a 

közmunka-program folyamatos megvalósításának, illetve annak, hogy a térség munkavállalói 

jelentős számban dolgoznak Ausztriában. 
 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

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

A statisztikai adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a munkanélküliség aránya az aktív korú 

népességhez viszonyítva 3% körül mozgott. Kiugró eredményt (5,2%) 2010-ben figyelhetünk meg. 

Ekkor a gazdasági válság hatására Csornán is emelkedett a munkanélküliek száma, melynek hatása 

a 2011-es adatokban is megfigyelhető. 

 Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 

korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a 

megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15–24 éves korosztály 

munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő 

meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni 
munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek 

száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség 

befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai 
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ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes 

kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 
 

Az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen emberek számára főként a közfoglalkoztatás 

(településtisztasági feladatok, parlagfű-mentesítés) nyújt elhelyezkedési lehetőséget. A 

szegénységben élők főleg az alacsony iskolai végzettségűek között vannak. Foglalkoztatásukra 

egyszerű, betanítást igénylő munkakörökben van lehetőség, mely főleg a közfoglalkoztatás 

keretében teljesedhet ki. 

 

A közfoglalkoztatás által nyújtott lehetőségeket Csorna városa igyekszik kihasználni.  Főleg a város 

külső képének javításában – utak, közterületek tisztítása, az önkormányzati területek karbantartása a 

feladat. Ezen felül szociális intézmények, iskolák karbantartási, valamint civilek működési 

feltételeinek biztosítására alkalmazzuk őket.  

 

A munkaerő-piaci integrációt segítő szervezet a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Csornai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége, melynek feladata a rendelkezésre álló 

eszközök (munkahelyfeltárás, munkaközvetítés, humán szolgáltatások nyújtása, foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó támogatások, képzések elősegítése) révén a munkaerő-piaci integráció elősegítése. A 

munkaerő-piacon történő elhelyezkedést segítheti a Csornai Városi Művelődési Központ épületében 

működő felnőttképzési intézmény, a Tudáscentrum. Képzési palettáján szakmai, általános és nyelvi 

képzések is megtalálhatóak. Működését elsősorban pályázati forrásból biztosítja, így az általa 

szervezett tanfolyamok – 2011, 2012. és 2013. évben – ingyenesek.  

 

Csornán a szegénységben élők és romák foglalkoztatása a többi munkavállalóval azonos feltételek 

mellett, képzettségüknek végzettségüknek megfelelően történik. A foglalkoztatás területén 

hátrányos megkülönböztetésről nincs tudomásunk.  

 
 

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

A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2010. (III. 23.) számú 

önkormányzati rendelet alapján rendszeres pénzbeli ellátások (Aktívkorúak ellátása): rendszeres 

szociális segély, helyi lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, rendszeres nevelési 

segély. Nem rendszeres pénzbeli ellátások: átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

szociális kölcsön, temetési segély, köztemetés. Természetben nyújtott szociális ellátások: 

méltányossági közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás.  
 

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására rendszeres pénzbeli szociális ellátás 

nyújtható: 

 Rendszeres szociális segély annak az aktív korúnak állapítható meg, aki a reá irányadó 

nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti és kereső tevékenységet nem folytat, más megélhetése 

pedig nincs. 2012-ben 6 fő részére állapítottunk meg támogatást. A rendszeres szociális 

segélyt igénybe vevők száma az utóbbi 5 évet vizsgálva jelentősen csökkent (2008-ban 37, 

míg 2012-ben mindösszesen 6 fő). 

 Ápolási díj: gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 

részére biztosított anyagi hozzájárulás: 2012-ben 43 fő részére biztosítottunk. Az ápolási 

díjat igénybe vevők száma az utóbbi 5 évet vizsgálva stagnál. 

 Lakásfenntartási támogatás: a szociálisan rászoruló háztatások részére a lakott lakás, vagy 

nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások 

viseléséhez nyújtott támogatás. 2011-ben lakásfenntartási támogatásban részesült családok 

száma: 267. Adósságcsökkentési támogatásban 2011-ben10 fő részesült. 
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Természetbeni szociális ellátások: 

 Közgyógyellátás: a szociálisan rászorult személy részére az egészség megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás: 

2011-ben 242 fő részére került megállapításra. 

 Adósságkezelési szolgáltatás : Adósságcsökkentési támogatásban 2011-ben10 fő részesült. 
 

 

Szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások:  
az önkormányzat a Szociális és Gyermekjóléti Központ keretében az alábbi ellátásokat biztosítja: 

a) étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás 

c) időskorúak nappali ellátása 

d) családsegítés 

e) gyermekjóléti szolgáltatás  

f) gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde). 

 

Az önkormányzat a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása útján, a társulás által fenntartott 

Szociális Központ keretében az alábbi ellátásokat biztosítja: 

a) támogató szolgáltatás 

b) fogyatékosok nappali ellátása 

c) idősek gondozóháza. 
 

 

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. 
 

Csorna Város területén a 2012-es évben az összes lakásállomány 4299 db volt. A lakások számának 

alakulásában az elmúlt 5 évben enyhe növekedés (1%) volt tapasztalható. Elégtelen lakhatási 

körülményekkel rendelkező lakás nincs. 

A bérlakások száma ugyanakkor stagnál: 116 db önkormányzati bérlakás található városunkban. 

Ennek jelentős része – 109 db – szociális bérlakás, 5 db költségelvű, míg 4 db szolgálati lakásként 

van nyilvántartva. 

Az egyéb lakáscélra használt, nem lakáscélú ingatlanok száma 2 db. 

 

Hajléktalan személy nem él városunkban. 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
A Nyugat-Dunántúli Operatív Program  „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei 

jogú városokban NYDOP 2009.3.1.1/A. azonosító számú városrehabilitációs projekt keretében az 

önkormányzat elkészíttette a város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. Ennek része az 

antiszegregációs terv.  

Csornán nem található olyan terület, amely megfelel a módszertani kézikönyvben a 

szegregátumokra vonatkozó kritériumoknak. A város keleti városrészén a Virág utcában 12 roma él, 
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azonban ők mindannyian bejelentett lakcímmel rendelkeznek, tehát jogosultak a város által nyújtott 

szociális szolgáltatások igénybevételére. 2005. óta vett részt az önkormányzat közmunka 

programban, melynek során többen is foglalkoztatásra kerültek.  

A KSH által készített felmérések alapján egyedül Földsziget városrész esetében sikerült kimutatni 

szegregációval veszélyeztetett területet.  

Az NYDOP 6.2.1./K-13-2014/002 projekt keretében elkészült Csorna Integrált Településfejlesztési 

Stratégiája, mely tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket a 2015-2023 közötti időszakra 

vonatkozóan. A dokumentum tartalmazza a város probléma-térképét, városrészekre lebontva 

vizsgálja a problémákat és megoldási lehetőségeiket.  
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési 

önkormányzati feladatok tekintetében: 

 háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

 fogorvosi alapellátás, 

 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek), 

 védőnői ellátás, 

 iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás. 
 

A város állampolgárai a közszolgáltatások többségét helyben elérik. Az Önkormányzat minden 

kötelező feladatát ellátja, megjelenő lakossági igények alapján önként vállalt feladatokkal egészíti 

ki az ellátó rendszerét.  

A városban 4, csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatás, illetőleg 2 házi 

gyermekorvosok által ellátott szolgálat működik. Az általuk évente ellátott esetek száma mintegy 

60 000, illetőleg 12 000.  

Mindkét általános iskolában, a középoskolákban és kollégiumokban működik az iskolaorvosi 

ellátás. 

Az egészségügyi ellátást, a családtervezést, a kisgyermekek ellátását a védőnői szolgálat segíti, 7 

védőnővel. A szolgálat intézményi és területi feladatokat is ellát. 
 

A településünkön a prevenciós és szűrőprogramok szervezésének hagyománya van.  A programok 

az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítását célozzák a lakosság körében, főként a 

gyermekek, idősek, illetve a magas kockázatú célcsoportokra fókuszálva, együttműködve a Magyar 

Vöröskereszt Csornai Szervezetével, a Csornai Nőegylet civil szerveződéssel. (vércukor, 

koleszterin, vérnyomás meghatározások).  
 

Az önkormányzat minden köznevelési intézményben, bölcsődében és idősek klubjaiban 

megszervezi a közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére 

vonatkozó elvárásoknak. 
 

 A szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan, koordináltan működnek, nagymértékben 

lefedik a szociális szükségleteket. A helyi szociális ellátórendszer középpontjában továbbra is a 

segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek 

tiszteletben tartását. A helyi szociális szolgáltatások gyakorlatában a személyközpontú szociális 

munka folyamatosan biztosított, amely megteremti a hátrányos helyzetben élők támogatásának, az 

esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit. 
 

Hátrányos megkülönböztetésről, az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértéséről nincs 

tudomásunk. 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati 

intézmények, a templomok, a civil szervezetek. Városunk kedvező természeti adottságokkal, 

értékekkel rendelkezik, polgáraink többsége lokálpatrióta. 

 

A város lakosságának egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását úgy 

lehet biztosítani, ha tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom és 

környezet problémáit együtt kezeljük. 

 

2008-ban született meg az ágazatokat, szakterületeket legmagasabb szinten összefogó Integrált 

Városfejlesztési Stratégia, amely az erre épülő városrendezési tervekkel térbeli-műszaki-ökológiai 

kereteket biztosít a megfogalmazott célkitűzéseinek megvalósításához. 

 

2015-ben elkészült Csorna Integrált Településfejlesztési Stratégiája. A munka alapvető célkitűzése, 

hogy Csorna megfelelően pozícionálja magát hazai és nemzetközi szinten, beazonosítsa azokat az 

egyéni és egyedi tényezőket, amelyeket fejlesztve a város versenyképes maradhat, 

versenyelőnyökhöz juthat. 

 

A Csornai Városi Művelődési Központ széles körű közművelődési tevékenységet folytat. A 

mintegy tízezer fős település minden korosztályának szervez színházi előadásokat, műsoros 

rendezvényeket, komoly- és könnyűzenei hangversenyeket, ismeretterjesztő és szabadidős 

programokat, képző-, ipar- és népművészeti kiállításokat. Folyamatosan szervez közhasznú 

ismeretek átadására speciális és számítógépes tanfolyamokat. Helyiségei igény szerint bérelhetőek. 

Állandó közösségei: Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület, Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület,  

Díszítőművészeti Kör, Csornai Határőr Nyugdíjas Klub.  

Az épületben működik felnőttképzési központ is. 

 

A könyvtár a helyi közélet központja, az olvasás és tanulás színtere, a kötődés és a közösségi 

identitás forrása. A városi könyvtár biztosítja a város szellemi, művészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárását és megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, 

gazdagítását, a gyermekek és fiatalok, időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életének 

segítését. 

Emellett biztosítja az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőtt oktatási lehetőségeket, mérsékli a hátrányos 

helyzetű rétegek kulturális elesettségét. Az intézmény aktívan vesz részt a város közösségi életében. 

Különösen sikeresek voltak középiskolások és a felnőtt olvasók számára szervezett rendezvényei, a 

Könyvtári Napok tematikus rendezvényei, az előadássorozatok, író-olvasó találkozók stb.  

 

A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális és 

gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek tisztántartása biztosított. 

Az állampolgárok számára elérhetőek, megfelelő színvonalon működnek és minden jogos igényt 

kielégítenek. Az önkormányzat részben, mint intézményalapító és fenntartó, részben szolgáltatási 

szerződés útján gondoskodik.  Az egyes feladatok ellátása során együttműködik a helyi, nem önkor-

mányzati fenntartású intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, a történelmi 

egyházakkal, a nemzetiségi önkormányzattal és egyéb szervezetekkel. 

 

A közszolgáltatások esetében folyamatos cél az ellátás minőségének további javítása, a szolgáltatási 

biztonság megteremtése, illetve fenntartása, az érintett szolgáltatások megfizethetősége, egyben a 

közszolgáltatások fenntartása. 
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Az állampolgárok életminősége az élhető mindennap alapfeltételeit tartalmazza, ide tartoznak a 

fizikai környezettel kapcsolatos tényezők és az un. humánszolgáltatások a gyermekjóléti, a 

szociális, egészségügyi ellátás, az óvodák, közművelődési, sport egyéb szabadidős tevékenységek.  

Alapvető cél az állampolgári elégedettség, a jó közérzet elérése, fenntartása. 
 

 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 

 

Az Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében a Csorna Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat működési feltételeit biztosítja, támogatja a pályázati tevékenységében, a 

tevékenységek finanszírozáshoz nyújt kiszámítható támogatást. 
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

iskolázatlanság miatt munkaerőpiacon való 

elhelyezkedés nehézsége 

átképzések, tanfolyamok szervezésével a tartós 

munkanélküli visszaintegrálható legyen a 

munkaerőpiacra 

A szegénység oka és következménye a tartós 

munkanélküliség, számuk nem csökken.  

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 

Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek 

felkutatása. 

A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli 

átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése. 

Felzárkóztatási, fejlesztési programok 

szervezése. 

Ösztöndíj alapítása a pályakezdés 

megkönnyítése érdekében. 

A lakossági adósságállomány újratermelődése. Az állampolgárok életminőségének folyamatos 

vizsgálata. 

Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése. 

A roma népesség hátrányos helyzete több, 

egymással szorosan összefüggő társadalmi, 

gazdasági probléma eredője. Csak a több 

problématerületre az oktatás, foglalkoztatás, 

szociális és egészségügyi területre egyszerre 

koncentráló, átfogó problémakezelési 

megoldások, komplex programok vezethetnek 

eredményre. 

Pályázati források kihasználása egy teljes körű 

szociális, képzési, foglalkoztatási projekt 

megvalósításához. 

Közösségi szociális munka szervezése.  
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

demográfiai trendek stb.) 

A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek 

nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít.  A helyi 

rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző 

tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton 

keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok 

együttműködésén alapul. Városunkban a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív 

gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van.  

 

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

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

gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő 

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

javításában. A szegénységben vagy szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját 

alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál 

sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében 

figyelhető meg.   

Csorna városban a gyermek és fiatalkorúak száma 2011-ben 1777 fő, a lakosság 16,8 %-a. Életkori 

megoszlása a következő: 

Évek 2009. 2010. 2011. 

0-2 éves  302 338 278 

3-5 éves  281 269 299 

6-13 éves  794 744 766 

14  éves  119 115 101 

15-17 éves 349 338 333 

18 éves 136 123 129 

Összesen: 1981 1927 1906 

                      Forrás: KSH Tstar 
 

Az állandó népességet tekintve az egyes korosztályokon belül a nemek közötti megoszlás közel 

azonos.  

2011. évben a védelembe vett gyermekek száma: 16 fő volt. (0,8 %) A hátrányos helyzetű 

gyermekek száma az oktatási intézményekben 252 fő, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

száma: 34 fő. Az óvodákban 88 HH-s, illetőleg 16 HHH-s gyermeket tartanak nyilván. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a központi költségvetés biztosítja, és a települési 

önkormányzat jegyzője a Gyvt.-ben meghatározott feltételek szerint állapítja meg a jogosultságot. 

2012. évben Csorna tekintetében 290 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. 

 

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Óvoda és Általános Iskola óvodájába összesen 14 hátrányos 

helyzetű gyermeket tartanak nyilván. Ebben az intézményben HHH-s és SNI-s óvodás nincs. 

A Csornai Napközi Otthonos Óvoda adatai szerint jelen nevelési évben a 115 beíratott gyermekből 

74 hátrányos helyzetű, 27 halmozottan hátrányos helyzetű, 8 sajátos nevelési igényű, és 2 

veszélyeztetett. Az etnikumhoz tartozó gyermekek száma 34.Az óvoda 9 csoportjából 6 mentes a 

szegregációtól. Sajnos az érintett 3 csoport tekintetében csak a gyermekek másik csoportba történő 

áthelyezésével lehetne kiküszöbölni ezt a tényt. Az áthelyezés akadályai:  
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 A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve nem volt megoldható az év közben 

történő áthelyezés. 

 A szülő a lakhely szerinti óvoda igénybevételére jogosult. 

 A folyamatos felvétel miatt behatároltak voltak a lehetőségek a magas csoportlétszámok 

miatt. 

Nagyon magas az igazolt hiányzások száma a nemzetiségi gyermekek körében. Az óvodáztatási 

támogatás némi javulást idézett elő a hiányzások tekintetében. 

 

Az általános iskolákban hátrányos helyzetű tanulók száma 164 fő, ebből a halmozottan hátrányos 

helyzetűek száma 18 fő (A HHH adatok az elmúlt évhez képest is tovább csökkentek. További 

lépéseket kell tenni a szülői nyilatkozattételek ösztönzése, a HHH tanulók teljesebb körű felmérése 

érdekében.) 

Az adatok alapján az általános iskolában tanuló gyermekek közül 28 fő sajátos nevelési igényű 

tanuló.  

Az általános iskolák pedagógia programja deklarálja az inkluzív, befogadó nevelés pedagógiáját, az 

esélyegyenlőség megteremtését, hogy minden gyermek, tanuló megfelelő színvonalon és 

körülmények között kapjon nevelést és oktatást. 

Az életkori sajátosságokat, a gyermekek, tanulók érdeklődését, tehetségét figyelembe véve tervezik 

fejlesztő tevékenységüket, a gyermeki, tanulói képességek egyénre szabott kibontakoztatását a 

kompetenciákon alapuló nevelés oktatás beindításával. 

Végrehajtották a differenciálást a tananyagtartalomban, a követelmények szintjében, a módszerben 

a tehetségfejlesztés, hátránykompenzálás, esélyegyenlőség biztosításának szellemében. Továbbá 

nagy hangsúly fektetnek az iskolák a tanulás tanítására, mint a hatékony önálló tanulás 

kialakításának feltételére. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése érdekében 

alkalmazzák a hatékony együttnevelés, az IPR (Integrált Pedagógia Rendszer) elveit.  

Az intézmények Pedagógia Programja meghatározza a szociális hátrányok kezelésének folyamatát. 

 

Városunkban működik az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ, melynek 

feladata a valamilyen problémával küzdő gyerekekkel foglalkozó szervezett pedagógiai 

szolgáltatás. 

Óvodai tagozata a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai gondozásával, nevelésével, 

fejlesztésével és korrekciójával foglalkozik. Az óvodai csoport napközi otthonos szervezési 

formában működik egy gyógypedagógus óvónő és két gyógypedagógiai asszisztens irányításával. 

Az óvodába a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata és 

javaslata alapján kerülnek a gyermekek. Beiskolázási körzete: Csorna és környéke. 

Az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert az egyes gyermekek állapotából fakadó 

egyéni szükségletek határozzák meg. Az egyéni foglalkozások (korrekció) mellett irányított egyéni 

foglalkozások és csoportos foglalkozások keretein belül dolgoznak. A nevelésben a rendszeresség, 

következetesség és a fokozatosság (a kis lépésekben haladás) elve érvényesül. A speciális nevelés, a 

sérülés specifikus fejlesztés, a korrekció-az adott gyermek képességei, tulajdonságai alapján-a 

meglévő ép funkciókra épít. 

Az intézmény alapfokú nevelést-oktatási is végez az alábbi struktúrában:  

Első szakasz (tanulásban akadályozottak 1. – 4. osztályig) · 

 Bevezető szakasz 1-2. évfolyam   

 Kezdő szakasz: 3-4. évfolyam 

Második szakasz (tanulásban akadályozottak 5 – 8. osztályig) ·   

 Alapozó szakasz 5-6. évfolyam  

 Fejlesztő szakasz 7-8. évfolyam 

Első szakasz (értelmileg akadályozottak 1. – 4. csoportig) · 

 Bevezető szakasz: 1-2. évfolyam  

 Kezdő szakasz: 3-4. évfolyam  

Második szakasz (értelmileg akadályozottak 5. – 8. csoportig) ·  
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 Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam  

 Fejlesztő szakasz: 7-8. évfolyam  

 

25 éves korig a tanulásban akadályozottak számára középfokú oktatást-nevelést, pályaorientációs 

képzést biztosít, illetőleg készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatást értelmileg akadályozottak 

részére. 

 

 

Az Önkormányzat fenntartásában működött középiskolákban (2012. évig) nem jellemző a HHH 

tanulók magas aránya, így esélyegyenlőségi szempontból vizsgálatuk nem releváns. 
 
 

Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten igyekszik támogatást nyújtani a rászoruló gyerekek 

családjainak. A támogatások formái: ingyenes étkeztetés, 50%-os mértékű kedvezményes 

étkeztetés, ingyenes tankönyvellátás, óvodáztatási támogatás (2011-től), nyári étkeztetés. 

 

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 69 158 38 512 0 n.a. 

2009 84 162 47 552 0 n.a. 

2010 57 108 114 594 0 76 

2011 60 125 119 600 10 0 

2012 52 113 134 576 18 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A fenti adatokat vizsgálva megállapíthatjuk hogy 2011. évben az óvodába beíratott gyermekek  

(386 fő) 15,5 %-a, míg az általános iskolás gyermekek (1079 fő) 12%-a ingyenes étkeztetésben 

részesült. 

Ingyenes tankönyvet az iskolába járó gyermekek közel fele kapott. 

 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Településünkön nem jellemző a szegregált, telepszerű lakókörnyezet. 
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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) 

 

Városunkban 7 védőnői státusz van. A Védőnői Szolgálat területi és intézményi feladatokat lát el.  

A védőnőkhöz a várandós kismamák, gyermekes anyukák fordulnak problémáikkal. Nagyon 

sokszor elég egy megerősítő beszélgetés ahhoz, hogy problémájukkal orvoshoz forduljanak. Az 

iskoláskorúaknál az iskola-egészségügyi ellátás keretében érzékszervi méréseket és egészségügyi 

ismeretterjesztést végeznek.  

A csornai Védőnői Szolgálat munkatársai látják el a védőnői feladatokat Farád, illetőleg 

Rábatamási településeken is. 

Jelenleg betöltetlen státusz nincs. Az ideiglenesen megüresedő álláshelyek – tartós távollét, 

gyermekszületés stb. esetén - feladatait az új munkaerő felvételéig helyettesítéssel oldjuk meg. 

 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 6 64 

2009 7 57 

2010 7 56 

2011 7 55 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 
 
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

A gyermekek orvosi ellátásáról 2 gyermekorvos gondoskodik. Az általuk ellátott esetek száma 11-12 ezer 
évente.  A gyermekorvosok gondoskodnak a városban található általános és középiskolák iskola-
egészségügyi ellátásáról is.  
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által ellátott 
esetek száma 

Gyermekorvos által 
ellátott esetek száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott esetek 
száma  

2008 0 0 12595 60095 

2009 0 0 12375 63425  

2010 0 0 11973 59649  

2011 0 0 11625 58885  

2012 0 61415 10482 61415 

2013 0 58950 10683 58950 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

Városunkban Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint 2016. január 1. napjától Család- és 

Gyermekvédelmi Központ működik. A szolgálat működési területe: Csorna város közigazgatási 

területe, míg a központ az egész járás vonatkozásában végzi feladatait. 

Tevékenységi köre: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

alapján étkeztetési, házi segítségnyújtási, nappali ellátási és családsegítési feladatokat nyújt. 

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

gyermekjóléti szolgáltatást nyújt és ellátja a család- és gyermekjóléti központ feladatait a 

működési területéhez kapcsolódó településeken. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat célja: a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése és a kialakult veszélyhelyzet 

megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzése. A 

Gyermekjóléti Szolgálat a feladatait ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások 

közvetítésével (szolgáltatással) vagy szervező tevékenységgel (szervezéssel) biztosítja. Az ellátás 

igénybevétele önkéntes és ingyenes. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál 3 fő családsegítő és 1 fő adminisztrátor, a Család- és 

Gyermekjóléti Központban …. fő esetmenedzser látja el a feladatokat. 
 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

hátrányos helyzetű gyermekek egészségi állapotának 

megőrzése 

hátrányos helyzetű gyermekek orvosi ellátásban való 

részvételének növelése 

hátrányos helyzetű gyermekek egészségi állapotának „Tudatos” támogatási rendszer az egészségmegőrzés 
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megőrzése érdekében 

A család működését zavaró és akadályozó okok 

közül a családok anyagi, család széteséséből, a 

nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából 

adódó veszélyeztetettség megemelkedett. 

Szabadidős programok szervezése, biztonságos, 

kulturált színterek működtetése. 

A hátrányos helyzetű gyermekekkel és 

családjukkal foglalkozó szakemberek 

továbbképzése a hátrányos helyzetű gyermekek 

nevelését, személyiségfejlesztését, illetve a 

szülők eredményes bevonását segítő ismeretek 

elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése 

érdekében. 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

Az Önkormányzat és annak intézményei a helyzetelemzés készítésének időpontjában csak kevés 

adattal rendelkeznek e szempontok és problémák tekintetében. 

Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

 a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

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

Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. 

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

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

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

tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt 

szerepet foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. Ma már a nők döntő többsége 

dolgozik, aktívan részt vesz a családfenntartásban, mivel mindként szülő keresete szükséges a 

megélhetés biztosításához. A nők számára a legfontosabb probléma a munka és a családi élet 

összeegyeztetése.  Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű 

távolmaradás nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. 
 

A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg: 

a település összlakosságszámának 51 %-a nő (5401 fő);  

a női lakosok több mint fele 19-65 éves tehát aktív korú (3097 fő);  

aktív korúak  ellátásában részesülők aránya: 53 %;  

a nyugdíjas nők száma 1672 fő.  
 

A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők 

átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. Az állandó népességen belül a nők aránya a 

vizsgált időszakban mindvégig 55 % maradt. 

Városunkban a munkanélküliek aránya és száma az alábbiak szerint alakult: 

 2011-ben a regisztrált álláskeresők száma 320 fő, a munkavállalási korú lakónépesség 4,5 

%-a.  

 2012-ben a regisztrált álláskeresők száma 227 fő, a munkavállalási korú lakónépesség 3,2 

%-a.  

A nem szerinti megosztásban a gazdasági válság időszakát megelőzően a női munkanélküliek 

aránya volt a meghatározó, ez jelenleg 53 %. (2011. évben 48 %)  
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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 kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A 

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

Városunkban a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődei férőhelyek száma nem kielégítő. 

2015-ben a megnövekedett igények következtében 63 főről 78 főre emelkedett a bölcsődei 

férőhelyek száma. A jelenleg bölcsődeként funkcionáló épület tovább nem bővíthető, a kapacitás 

bővítése az intézmény új ingatlanban történő elhelyezésével oldható csak meg.  

Családi napközi városunkban jelenleg nem működik. 

 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

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

Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anyákra és gyermekekre fokozott 

figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek 

átadását már várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások 

formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó 

nyomtatványok kitöltésében.  Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására 

alapvetően az iskolában kerül sor.  
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 

cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a 

védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre 

derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. 

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálathoz családion belüli erőszak tárgyában nem érkezett 

jelzés. 
 

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

Városunkban nem működik anyaotthon. Krízishelyzetben Győrben, Sopronban, illetve 

Mosonmagyaróváron vehetnek igénybe ilyen jellegű szolgáltatást a rászorulók.  

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan a gyerekvédelmi, szociális szolgáltatások és a 

védőnői hálózat naprakész információkkal rendelkezik. 

 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Hazánkban változatlanul alacsony – alig mozdul 10 % fölé - a nők aránya a parlamentben, 

miközben az Európai Parlamentben a magyar képviselő nők száma a többi tagország átlagánál 

magasabb.  

Országos és helyi viszonylatban a közigazgatásban és a közalkalmazotti szférában jóval magasabb a 

nők aránya, és ezeken a területeken a nők vezetői szerephez is könnyebben jutnak. 

Városunkban aktívan vesznek részt a nők a helyi közéletben. A 11 fős képviselő-testületben 3 hölgy 

található és a város alpolgármestere is nő. Csornán a közszférában – közoktatás, közigazgatás, 

közművelődés, szociális és egészségügyi ellátás –lényeges magasabb a nők aránya, mint a férfiaké.  
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 

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

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

munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében 

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

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

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

programokkal lehet enyhíteni. 

Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő 

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

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

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

számukra is.   
 
 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több 

gyermeket nevelő család esetében a szegénység 

kockázata magas. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 

ellátások során célzott támogatások körének 

kialakítása. 

A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a 

munkaerő piacra mérsékli a szegénység 

kialakulásának kockázatát. 

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézmények működtetése, az ellátási helyek 

számának bővítése. 

Önkormányzat gazdasági helyzetének 

figyelembevételével az ellátás költségeinek 

átvállalása. 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya 

mentális állapota lehet rosszabb, családi 

konfliktusokhoz is vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, igény 

szerinti bővítése. 

Zöldterületek, közparkok tervszerű felújítása. 

 

A Szociális és Gyermekjóléti Központ 

megnövekedett feladatait a jelenlegi 

körülmények között nem tudja megfelelően 

ellátni. 

A Szociális és Gyermekjóléti Központ Család- 

és Gyermekjóléti Központ szervezeti egységgel 

való bővülése okán az intézmény elhelyezése 

egy olyan többfunkciós épületben, melyben 

közösségi programok lebonyolítására is van 

lehetőség. 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2001 1856 1229 151,0% 

2008 1524 1518 100,4% 
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2009 1579 1494 105,7% 

2010 1562 1466 106,5% 

2011 1607 1444 111,3% 

2012 1623 1427 113,7% 

2013 1658 1402 118,3% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
 

Öregedési index összehasonlítása 

Év Országos átlag (%) Csorna (%) 

2008 107,6 100,4 

2009 109,9 105,7 

2010 112,6 106,5 

2011 114,7 111,3 

Forrás: KSH 
 

Csornán az idősek száma évről évre nő. Csorna lakosságának több mint 15 %-a 65 év feletti. Az 

öregedési index azonban az országos átlag alatt van. 

 

A 65 év feletti lakosok között 62%-38% a nők és férfiak aránya. 2011-ben az 1607 fő 65 év feletti 

állandó lakosból 997 fő volt a nő és 610 fő a férfi. 

 

Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a 

házasok, és növekszik az özvegyek aránya. Így a nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes 

háztartások száma, mely háztartások nagy részét alacsony nyugdíjjal rendelkező özvegy nők 

alkotják. 

Mivel az idős emberek családjának aktív tagjai dolgoznak, egyes esetekben nem is a településen 

élnek, nagy a veszélye a településen az idősek elmagányosodásának, elszigetelődésének.  

 

Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrendszeri 

megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember 

egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. 

Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a 

demencia kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 

70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott demencia.  
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

fő fő % 

2008 202 9 4,5% 

2009 209 11 5,2% 

2010 335 18 5,3% 

2011 320 27 8,4% 

2012 227 29 12,8% 

2013 106 22 20,7% 
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Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 

 

A fenti adatokból megállapítható, hogy a regisztrált munkanélküliek számán belül nem magas az 55 

év felettiek aránya, bár a tendencia az elmúlt évek adatait vizsgálva emelkedést mutat. 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 

jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély a munkaerő-piacon nincs, kivétel, ha speciális 

tudással rendelkezik. 

 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

Az idősek tanulását segítő program a településen a Csornai Városi Művelődési Központban működő 

Tudáscentrum által szervezett Nagyinet tanfolyam.  

A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Csorna Térségi Önkormányzatok 

Társulása közös szervezésében évek óta megrendezésre kerül a Nyugdíjas Akadémia. A 6 

előadásból álló rendezvénysorozaton ismeretterjesztő, kulturális, művészeti, bűnmegelőzési stb. 

témájú előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők. Egy-egy előadáson 100-130 fő vesz részt.   

Az önkormányzat intézményei által szervezett programokon az idősek is részt vesznek.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb 

korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben 

helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. 

A foglalkoztatás terén hátrányos megkülönböztetésről konkrét esetben azonban nincs tudomásunk. 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 

 

A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi, 

szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások a város valamennyi idős polgára részére 

biztosított, egy része kor alapján kifejezetten az időskorúak részére szerveződik.  

 

A csornai Szociális és Gyermekjóléti Központ az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az idős emberek 

részére: 

Nappali szociális ellátás (Idősek Klubja) 

A Szolgálat működési területe: Csorna Város közigazgatási területe (Csorna, Laky Döme u. 14.)  

A nappali szociális ellátás a saját otthonukban élő, önmaguk ellátására képes időskorúak 

napközbeni tartózkodására, társas kapcsolataikra, étkeztetésére, pihenésére, valamint alapvető 

higiéniai szükségleteik kielégítésére szolgál. A Klub feladatai: étkeztetés, szabadidős programok 

szervezése, szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése és a szakellátásokhoz való 

hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése. Célunk a hiányzó családi gondoskodás 

pótlása, főként az idős emberek szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé 

juttatása, egyedüllétének megszüntetése. 

Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás célja: segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, 

mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségügyi 

állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével 

biztosított legyen.  

Étkeztetés  

Működési területe: Csorna közigazgatási területe  

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg 
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étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani és koruk vagy egészségi állapotuk miatt 

étkeztetésükről más módon nem képesek gondoskodni.  

 
 
 

A Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Szociális Központjában működik a Magyarkeresztúri 

Idősek Gondozóháza, illetőleg a Bágyogszováti Idősek Gondozóháza. Mindkét intézmény tartós 

bentlakást biztosít a rászoruló idősek számára. Férőhelyeinek száma (17+19 fő) azonban 

korlátozott, így az intézmények jelentős várólistával rendelkeznek. 
 

A városunkban élő idősek hozzáférése a kulturális és közművelődési szolgáltatásokhoz teljes körűen 

biztosított. A Martincsevics Károly Városi Könyvtár által nyújtott szolgáltatások, a Városi 

Művelődési Központ által rendezett kiállítások, színházi előadások, rendezvények általuk is 

látogathatók, általában kedvezményes áru belépőjeggyel.  

Az idősek informatikai hozzáférésével kapcsolatosan elmondható, hogy a Városi Művelődési 

Központ Tudáscentrumában 10 számítógép áll a látogatók rendelkezésére. Az EGT/Norvég 

Finanszírozási Mechanizmus támogatásával kialakított felnőttképzési intézményben ingyenes 

Nagyinet – internet kezdőknek és idősebbeknek című képzések megtartására került sor, melynek 

során eddig mintegy 100 fő sajátíthatta el a számítástechnika alapjait. 

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

 

Az időseket célzó programokat a településen a közintézmények közül leginkább a Szociális és 

Gyermekjóléti Központ, valamint a csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervez. 

A Szociális és Gyermekjóléti Központ az Idősek Klubja keretében szervez az idősek érdeklődési 

körét kielégítő ismeretterjesztő, kulturális programokat. A programokon a klub tagjain kívül más 

érdeklődők is részt vehetnek.  

A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár is szervez programokat az idősek részére. Az 

intézmény keretein belül működik a Határőr Nyugdíjas Klub, valamint a Csornai Írisz Nyugdíjas 

Egyesület, melynek tagjai szintén időskorúak. 

Az önkormányzat évek óta megrendezi az idősek köszöntését a Idősek Világnapja alkalmából. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas az egyedül élők aránya.  Az aktivitást és a függetlenséget megőrző 

programok, szolgáltatások szervezése. 

Képzések igény szerinti bővítése. 

A morbiditási statisztikák rangsorában - a 

daganatok, keringési zavarok, szív- és 

érrendszeri megbetegedések, ízületi problémák - 

Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások 

bővítése. 

Szűrővizsgálatok biztosítása. 
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mellett pszichés problémák leggyakrabban 

előforduló betegségek.  

Prevenciós szemlélet erősítése, az 

egészségtudatos magatartás fejlesztése    

Gyakran válnak áldozattá.  Idősek személyes környezetének, otthonának 

védelmét szolgáló intézkedések bővítése. 

Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége. Generációs programok szervezése. 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, 

amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 

foglalkoztatási helyzetéről. 

A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, 

évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. 

Közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi 

életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az 

iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás 

területén is. A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony 

összegű rehabilitációs illetve rokkantsági ellátás, segély. Egyes esetekben az iskolai végzettségük 

elmarad az egészséges társaikétól, ami tovább rontja megélhetési esélyeiket. A tartós egészségügyi 

problémákkal, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatárolódtak.  

 

A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. 

Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a 

mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és 

egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint 

a sport és a szórakozás területén is.  

 

A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni 

szükségletek alapján tervezzük. 
 

Városunkban szociális foglalkoztató nem működik. 

Az önkormányzat és intézményei foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű személyeket. 

 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás terén nincs tudomásunk. 
 

b) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása által fenntartott Fogyatékosok Napközi Otthona  

A Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása által fenntartott Fogyatékosok Napközi Otthona 

2006. szeptember 1-jén kezdte meg működését a kis-csornai óvoda épületében. A csornai kistérség 

településeiről érkező mozgás-, érzékszervi vagy értelmi fogyatékkal élők és autista fiatalok egyéni 

fejlesztését, gondozását segítő nappali intézmény létét az egyre növekvő létszám igazolja. 

A 2011. év második felében az intézmény fennállásának nehéz időszakát élte meg, mivel a 

gondozottaknak otthont adó óvodából – más szempontból örvendetes - csoportbővítés miatt új 

helyre kellett költözniük. 
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A kényszerhelyzet és az idő rövidsége ellenére összefogással sikerült mind az óvoda, mind pedig a 

napközi otthonos ellátás számára a lehető legideálisabb körülményeket megteremteni. A Laky 

Döme u. 3. szám alatti épület átalakításával a gondozottak nagyobb, tágasabb helyet vehettek 

birtokba, így a csoport bővítése is lehetségessé vált. Az előző esztendő 24 fős ellátotti létszáma 

máris 28-ra növekedett, és az új, 32 főre szóló működési engedély alapján további 

létszámnövekedés vált lehetővé. 

Az ellátottak intézménybe történő szállításáról a Támogató Szolgálat segítségével, 8+1 személyes 

kisbusszal gondoskodnak. 

A Napközi Otthon kirándulásokkal, szabadidős programokkal igyekszik biztosítani az idő hasznos 

eltöltését. 

A fogyatékosok szállításában segítséget nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csornai Támogató 

Szolgálata is.  
 

Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálat 

 

Támogató Szolgálat célja:  

A fogyatékos személyek saját lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése.  A 

lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével, önállóságának megőrzése mellett a 

lakáson kívüli és belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. 

A személyre szabott gondozási, szolgáltatási tervvel segíteni a fogyatékkal élő személyt, 

tehermentesíteni a családot és elősegíteni a fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadását. 

 

1.  Szolgáltatások  köre:  

 

1.1.  Személyi segítő szolgálat működtetése, mely segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi, 

higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez: 

Személyi segítségnyújtás keretében ellátandó feladatok: 

a.)Fizikai ellátás:  

Alapvető ápolási, gondozási feladatok ellátása, vészhelyzetek kialakulásának megelőzése, annak 

elhárítása, otthoni és intézményen belüli felügyelet biztosítása segítségnyújtás a higiénia 

megtartásában, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vezetésében. 

 A szolgálat biztosítja a megfelelő életfeltételeket, illetve a szükséges felügyeletet: (lakás 

befűtése, takarítás, gyógyszerfelíratás, recept kiváltás, hivatali ügyek intézésében történő 

segítségnyújtás, bevásárlás fogyatékosság jellegéből adódó szükségletek kielégítése: gyógyászati 

segédeszköz használatának elősegítése. 

b) Foglalkoztatás: 

A testi-lelki egészség érdekében a gondozott állapotának megfelelő elfoglaltság biztosítása: 

(beszélgetés, felolvasás, sétáltatás, foglalkozások igénybevételének lehetősége) 

1.2. Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, jogi problémák megoldásának segítése, 

információs hálózat működtetése 

1.3. Szállító szolgáltat működtetése.  A fogyatékkal élő személyek általános egészségi állapotának 

és a fogyatékossága jellegének megfelelő egészségügyi és szociális ellátásokhoz való hozzájutás 

biztosítása. Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatások igénybevételének elérése 

céljából áll a fogyatékkal élő személyek szolgálatára. Kórházba, Orvosi rendelőbe, munkahelyre , 

oktatási és szociális intézményekbe, Hivatalokba, szabadidős tevékenységek igénybevételére való  

eljutást biztosítja, a 9 fős akadálymentesített kisbusz. . Ígény szerint a szállításokhoz szakképzett 

kísérő áll rendelkezésre.  
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1.4. Egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében való részvétel, 

önsegítő csoportok támogatása, készség- és képességfejlesztés megszervezése. A közösségi, 

kulturális és szabadidős programokon való egyenjogú részvétel biztosítása. Segítségnyújtás a 

környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékkal élő ember én-tudatának megerősítése. A 

társadalmi integráció elősegítése. 

1.5. Jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, ( Együttműködési megállapodás 

keretében az MMSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálattal.) A jelnyelvi 

tolmácsszolgálat működtetése lehetővé teszi, hogy a ellátási területen élő siket és nagyothalló személyek 

önálló életvitelt valósítsanak meg, kommunikációs akadályozottságuk jelentősen csökkenjen, és lehetőség 

szerint a későbbiek során teljes mértékben megszűnjön.  

1.6. Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése.  

1.7.Tanácsadás, információs szolgálat: 

A fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű személyeket érintő eseményekről, a hivatalok, intézmények 

és civil szervezetek működéséről, szolgáltatásairól, juttatásokról, a sérülteket érintő 

jogszabályokról, valamint azok változásairól, a különböző segélyek és járadékok rendszeréről 

tájékoztatjuk a személyesen, vagy telefonon hozzánk fordulókat. Érdekképviseleti szervekkel való 

kapcsolattartás. 

1.8. Szaktanácsadás: 

Egyenlő bánásmód szakreferens rendszeresen tart ügyfélfogadást intézményünkben. Tanácsot 

kérhet a referenstől, aki úgy érzi, hogy a - neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti 

vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási 

vagy világnézeti meggyőződése, családi állapota, anyasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt - 

hátrányos megkülönböztetés érte.  

Ellátottak köre 

A szolgáltatásainkat Csorna Város közigazgatási területén, valamint a csornai kistérség településein, 

életvitelszerűen tartózkodó, az Szt. 65/C.§ (4-7) bekezdése szerint, az a szociálisan rászoruló, 

fogyatékkal élő, - siket és nagyothalló, vak és gyengénlátó, értelmi fogyatékos, mozgásszervi 

fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, egyéb fogyatékkal élő személynek nyújtjuk, aki 

fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve emelt összegű családi pótlékben 

részesül.  

 

Fogyatékosság típusa 

Igénybe vett szolgáltatási típusok/fő 

csak 
szállítás 

csak 
személyi 
segítés 

mindkettő Összesen 

Autista 0 0 0 0 

Látássérült 1 1 1 3 

Hallássérült 0 0 2 2 

Mozgás-sérült 0 1 12 13 

Értelmi fogyatékos 0 0 30 30 

Halmozottan sérült 0 0 1 1 

Demens 1 0 0 1 

Átlagos idős 0 0 0 0 

Összesen: 2 2 46 50 
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Táblázat :    Támogató szolgáltatást igénybevevők köre fogyatékosság típusa alapján (2012 ) 

 

Igényelt szolgáltatás típusa igénybevevők száma 

személyi segítés 48 fő 

szállító szolgálat 48 fő 

információnyújtás 106 fő 

egyéni és csoportos foglalkoztató programok 80 fő 

gyógyászati segédeszköz kölcsönzés 40 fő 

szaktanácsadás 30 fő 

jelnyelvi tolmácsszolgálat  2 fő 

Hátrányos helyzetű családok és személyek 

támogatása élelmiszerrel, ruhával és bútorral 

340 fő 

Táblázat :   igénybevevők száma szolgáltatástípusok alapján (2012 ) 
 

Rendelkezésre Álló statisztikai adatok : 

Csorna és a kistérség területén  A fogyatékkal élők   szociális jellemzői :  
 

A 70 éves és idősebb korosztály több mint kétharmadának az átlagosnál rosszabb az egészségi 

állapota. Ezeknek az embereknek nagy hányada tartósan beteg, vagy fogyatékos. Különösen magas 

a keringési rendszer valamilyen megbetegedésében szenvedők aránya, ezen belül is a magas vagy 

ingadozó vérnyomásban szenvedőké. A 65 éven felüliek között kiemelkedő a mozgásszervi 

betegségben szenvedők és a cukorbetegek aránya, míg a férfiak esetében jelentős a légzőszervi 

betegségek aránya is. Az időskorú fogyatékosok mintegy fele nagyothalló vagy gyengén látó, 

negyedrészük mozgássérült illetve másfajta testi fogyatékosságban szenved. Az idős emberek 

mintegy kétharmada tartós gyógyszeres kezelésre és rendszeres orvosi ellenőrzésre szorul. 

A térség adatai között is jellemző a mozgássérültek aránya, melyből több, mint 50% a 65 év feletti, 

az idős korral járó mozgásszervi megbetegedésben szenved. Az egyéb kategóriában szintén az idős 

kor, valamint különböző szervi betegségek kísérő tüneteként, számos esetben halmozottan 

megjelenő egyéb károsodások dominálnak. 

                            A célcsoport egész területre vetített fogyatékosság szerinti megoszlása: 

 
 Magas számban jelennek meg a mozgás és érzékszervi sérültséggel élők. Jelentősen emelkedett 

az egyéb, pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya. Valószínűleg ebbe a 

kategóriába kerültek azok a személyek, akik nem tudták elhatárolni fogyatékosságukat tartós 

betegségüktől, ezért az egyéb fogyatékossággal bírók között többen lehetnek olyanok, akik nem 

fogyatékosságban, hanem tartós betegségben szenvednek. 

A fogyatékkal élők között minden tizedik ember az értelmi fogyatékos személyek közé tartozik. A 

fogyatékos férfiak és nők fogyatékosságtípus szerinti megoszlása különbözik egymástól. A férfiak 
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körében magasabb az értelmi fogyatékosok, alsó, felső végtag hiányából adódó fogyatékosságúak 

és az egyéb festi fogyatékosok aránya. A gyengénlátók hányada viszont a nők között nagyobb. 

 

Alábbiakban látható, hogy Csorna és a kistérség településein milyen számban és arányban 

jelennek meg azon személyek, akik részére emelt szintű családi pótlékot, fogyatékossági 

támogatást, illetve vakok személyi járadékát folyósítják.  
 

 
 

Fogyatékkal élők  jelzései alapján  összegyűjtött  problémák köre:   

A fogyatékos személyek demográfiai összetételére jellemző, hogy közöttük jelentősebb számban 

vannak a fiatalabb korúak. Foglalkoztatásuk és munkába állásuk jelenleg szinte lehetetlen. A 

munkaerő-piaci elhelyezkedésük lehetőségei erősen korlátozottak, nincs a városban lehetőség 

szociális foglalkoztatásra, bedolgozói munkára.   

Az Egyenlő bánásmód tanácsadások statisztikái alapján, a mozgáskorlátozottak, a hallássérültek és 

látássérültek a munkavégzésben, az oktatásban és az akadálymentesített környezet hiányában érzik 

hátrányosnak helyzetüket.  

Elsősorban a mozgáskorlátozott, vak és gyengénlátó, fogyatékossággal élők keresnek munkát. A 

munkahelyek nincsenek felkészülve fogyatékos személy foglalkoztatására. 

A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják A 

fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a 

környezetüktől. Fontos a szolgáltatások magas színvonalú összehangolt működtetése, hogy egyenlő 

esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk során, a lakhatás, a közlekedési eszközök 

használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és 

társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. 

Fizikai környezetben található akadályok megszüntetése, információs és kommunikációs akadályok 

megszüntetése, lakókörnyezet akadálymentesítését szolgáló program. 

Részükre szervezett programok megvalósításához pályázati lehetőség. 

 

Civil szervezetek szolgáltatásainak összehangolása.   

 

Fogyatékkal élőkre vonatkozó adatbázis készítése. 
 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos 

személyek is. 
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Emelt összegű családi pótlék: A 18 évnél fiatalabb gyermek után, aki a külön jogszabályban 

meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, 

gondozásra szorul, emelt összegű családi pótlék jár.  

 

Közgyógyellátás: Közgyógyellátásra jogosult alanyi jogon az, aki után szülője vagy eltartója 

magasabb összegű családi pótlékban részesül. Közgyógyellátási igazolvány kiállítható a szociálisan 

rászorult személy részére is az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 

kiadásainak csökkentésére. 

 

Parkolási igazolvány: Parkolási igazolvány kiváltására jogosult a súlyos mozgáskorlátozott, a látási 

fogyatékos, az értelmi fogyatékos, a mozgásszervi fogyatékos, az autista és a vak vagy gyengénlátó. 

Az igényléshez szükséges kérelem nyomtatványt az okmányirodákban lehet kérni.  

 

Utazási kedvezmények: Utazási kedvezmény igénybevételére jogosult korlátlan számban 

megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz 

kötött kedvezményes bérlettel az a személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb 

összegű családi pótlékban részesül, a Magyar Államkincstár Igazgatósága által kiállított hatósági 

bizonyítvány alapján, továbbá korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel a fenti 

személlyel (vak, hallássérült, súlyosan fogyatékos) együtt utazó személy (kísérő). A Magyar 

Államkincstár Regionális Igazgatósága a magasabb összegű családi pótlék, megállapításával 

egyidejűleg hatósági bizonyítványt állít ki az utazási kedvezmények igénybevétele céljából.  

 

Utazási költségtérítés: Ha a gyermek beteg, a járóbeteg-szakellátások igénybevételéhez, illetve 

fekvőbeteg gyógyintézetbe történő beutazáshoz, kísérőjével együtt utazási költségeihez támogatás 

jár. Az utazási utalvány kiállítására és a szolgáltatás igénybevételének igazolására jogosult a beutaló 

orvos a szakellátásra, illetve az orvosszakértői vizsgálatra történő beutaláskor, illetve az 

egészségügyi szakellátás orvosa a vizsgálat, a kezelés, a fekvőbeteg intézményből való elbocsátás 

és az ismételt kezelés elrendelésekor. A fogyatékos gyermek ellátását biztosító gyógypedagógiai 

intézmény, korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény és a fogyatékos 

gyermek rehabilitációs célú szolgáltatását biztosító intézmény igénybevételével kapcsolatban 

felmerült utazási költségekhez támogatás jár. A felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási 

utalvány kiállítására a Szakértői Rehabilitációs Bizottság vezetője jogosult. A szolgáltatások 

igénybevételét az intézmény vezetője az erre a célra rendszeresített utazási utalványon havonta 

igazolja. Az utazási költség megtérítését a lepecsételt, felhasznált utazási utalványok alapján az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár, illetve a megyei egészségbiztosítási pénztárak végzik. 

 

Gépjárműadó kedvezmény: a gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a súlyos 

mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó 

(kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös 

háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is- egy darab 100 

KW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 

13.000 Ft-ig illeti meg a mentesség. A kérelmet a helyi adóhatóság felé lehet előterjeszteni, és 

mellékelni kell a mozgássérültség fokát igazoló szakorvosi igazolást. 
 

Akadálymentesítési támogatás: A súlyosan mozgássérült személy a műszakilag akadálymentes 

lakás kialakításához állami támogatást vehet igénybe. A támogatás összege az akadálymentes új 

lakás építéséhez, vásárlásához legfeljebb 250 000 Ft (ha a vásárló mozgássérült), meglévő lakáson 

végzett akadálymentesítéshez legfeljebb 150 000 Ft (ha az igénylő mozgássérült) és legfeljebb 100 

000 Ft (ha a vásárló a mozgássérült közeli hozzátartozója). A támogatást igényelheti a mozgássérült 

vagy az elhelyezéséről gondoskodó közeli hozzátartozó. A támogatást a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetsége javaslata alapján folyósítja az erre felhatalmazott pénzintézet. 
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Átmeneti segély: Jogosultak rá azok a személyek, akik létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe kerültek, és önmaguk illetve családjuk fenntartásáról másféle módon nem képesek 

gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt 

anyagi segítségre szorulnak. A helyi önkormányzat rendelete határozza meg a segély összegét és 

adható gyakoriságát. Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel.  

 

Lakásfenntartási támogatás: A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújthat annak 

a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos költségeit nehezen vagy egyáltalán nem 

képes fedezni, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek eleget tesz. A lakásfenntartási 

támogatás normatív alapon állapítható meg. Ugyanarra a lakásra csak egy jogosult részére 

állapítható meg támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A 

lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes önkormányzat 

polgármesteri hivatalában kell benyújtani a helyszínen ingyenesen beszerezhető nyomtatványon. 

Amennyiben a kérelmet megalapozottnak ítéli meg az önkormányzat, a lakásfenntartási támogatás 

összegét havonta folyósítja. 

 

Ápolási díj: Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével- a 

hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 

év alatti személy gondozását, ápolását végzi. A települési önkormányzat képviselő-testülete ápolási 

díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy 

gondozását, ápolását végzi.  

 

Étkezési térítési díjkedvezmény: 50 %-os normatív kedvezményre jogosult gyermekétkeztetés 

esetén a szülő a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után. A tanuló után a kedvezményt 

a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. 

 

Ingyenes tankönyvellátás: Normatív alapon jogosult a kedvezményre a nappali rendszerű 

oktatásban résztvevő egyedülálló szülő által nevelt vagy tartósan beteg vagy rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő vagy három, vagy többgyermekes családban élő tanuló. A 

jogosultságot igazolni a családi pótlékról kiállított igazolással, fogyatékosság esetén a szakértői  és 

rehabilitációs bizottság szakvéleményével, rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről 

szóló határozattal kell. Az igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az 

iskola által meghatározott időben kell bejelenteni. 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, szociális 

szolgáltatások, a kulturális programok fizikailag akadálymentesített helyszínen érhetőek el. Sajnos 

jelenleg a fizikai akadálymentesítés megoldott csak, infokommunikációs akadálymentesítésre nem 

került sor. 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet 

biztosításával történik. Az akadálymentes intézmények száma, minden területen a jogszabályi 

előírásnak megfelel. Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek 

felújítása során gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról. 

 

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

építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más 

településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű 

hozzáférés szempontrendszere. 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek vagy 

fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek 

vagy fogyatékost ápoló családtagnak 

kapcsolatteremtésre, önsegítő csoportok 

szervezésére, a fórumokba való bekapcsolódásra 

kevés lehetősége van. 

 A kommunikáció színtere az internet világa, 

amely a felhasználók otthonába hozhatják a 

közösséget. 

Lehetőségek: közterületen térítésmentes WIFI 

szolgáltatás, képzések szervezése (db), olyan 

támogatások bevezetése, amely az internethez 

való hozzáférést segíti.   

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 

az akadálymentes környezet aránya nem 100 %-

os. 

 Fizikai környezetben található akadályok 

megszüntetése, információs és kommunikációs 

akadályok megszüntetése, lakókörnyezet, 

közintézmények akadálymentesítését szolgáló 

program.  

Megváltozott munkaképességű, fogyatékkal 

élők foglalkoztatása alacsony 

Szociális foglalkoztatás lehetőségének 

kialakítása   

 

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

Városunkban a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak.  A helyi lakosság nagy számban 

vesz részt a civil szervezetek programjain. Az Önkormányzat helyi lehetőségeihez mérten pályázati 

úton támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit.  

Jelentős civil szervezetek városunkban: 
 

1. Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület 9300 Csorna, Esze T. u. 8. 

2. Csorna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Helyben 

3. Alma Mater Alapítvány 9300 Csorna,Soproni u. 97. 

4. CUM DEO PRO SCOLA RÁKÓCIANA Alapítvány 9300 Csorna, Andrássy u. 27. 

5. Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálat Csornai szervezete 9300 Csorna, Szent István 

tér 25. 

6. Vöröskereszt Csornai Területi Szervezete 9300 Csorna, Szent István tér 7. 

7. Csornai Nőegylet 9300 Csorna, Petőfi ltp. 11. 

8. Százszorszép Alapítvány 9300 Csorna, Szent István tér 15. 

9. 63. sz. Bessenyei György Cserkészcsapat Értesítési cím: Szűcs László 9300 Csorna, 

Hunyadi u. 12. 

10.  „Reménysugár” Halmozottan Sérültekkel Foglalkozó Egyesület 9300 Csorna, Sziget u. 9. 

11. MVGYOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete 9024 Győr, Bartók B. u.23. fsz. 4. 

12. Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület 9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 13. 

13. Csornai Ifjú Polgári Szövetség 9300Csorna, Köztársaság u.16. 

14. Csornai Sportegyesület 9300 Csorna, Toldi M. u. 1. 

15. Rábaköz Polgárőr Egyesület 9300 Csorna, Szent István tér 18. 

16. Rábaköz Közbiztonságáért Alapítvány 9300 Csorna, Eötvös u. 3. 

17. Margit Kórház Alapítvány 9300 Csorna, Soproni u. 64. 

18. Szülőföldünkért Egyesület 9300 Csorna, Laky D. u. 2 

19. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Csornai Szervezete 9300 Csorna, Ifjúsági ltp. 2. 

20. Széchenyis Diákokért Alapítvány 9300 Csorna, Árpád u. 2. 
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21. Szorgos Hangya Egyesület 9300 Csorna, Tátra u. 38/A. 

22. Szeretem Csornát Városvédő Egyesület 9300 Csorna, Erzsébet kir. u. 41. 

23. Csorna és Környéke Ipartestület 9300 Csorna, Arany J. u. 13.  
 

Az állami-önkormányzati és az üzleti-piaci szektor mellett napjainkban egyre fontosabb 

szerepet játszik a demokratikus társadalmak életében a civil szféra. Alapvető jelentőségű a helyi 

társadalom fejlődésében, a közösségi élet és értékrend melletti erős elkötelezettség 

kialakulásában és az önkéntesség megerősödésében. Fontos szerepet töltenek be egy városi 

közösség életében azok a civil szervezetek, amelyek annak érdekében intézményesülnek, hogy 

olyan feladatokat lássanak el, amelyet sem az állam, sem a piac nem akar, vagy nem tud 

felvállalni. Haszonelvűség nélkül, a közjó érdekében cselekszenek oly módon, hogy gyakran 

hatékonyabban, költségkímélőbben és humánusabban látják el az általuk vállalt feladatokat, 

mint az olykor ereje határáig terhelt önkormányzati intézményrendszer. A perifériára szorult 

rétegekkel való foglalkozás és az esélyegyenlőség minél szélesebb körű biztosítása egyaránt 

olyan területek, amelyek vonatkozásában a civil szervezetek aktív tevékenységet fejtenek ki, és 

amely területeken alternatívák és többletlehetőségek nyújtására alkalmasak. 

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 

 

A helyi esélyegyenlőségi programot (HEP) elfogadását széleskörű egyeztetés és közös munka 

előzte meg. 

Ehhez a munkához, ”partnerként” való közreműködésre kerestem meg az Önkormányzatunk 

területén működő Kisebbségi Önkormányzatot, intézmények, civil szervezetek, munkahelyek 

vezetőit is, hogy segítsék munkánkat, továbbá felhívásunk megjelent az önkormányzat honlapján.  

A helyzetelemző rész összeállításakor az egyes szakterületek beszámolóit is figyelembe vettük. A 

helyzetelemzés értékelése és az intézkedési terv elkészítése érdekében részvételükkel HEP fórumot 

tartottunk. A város honlapján az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, ezáltal biztosítva a 

teljes körű nyilvánosságot. 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása. 

A felhívásra beérkezett javaslatokat a létrehozott HEP Fórum megtárgyalta, értékelte. 

Csorna Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja a csornai Polgármesteri Hivatalban 

ügyfélfogadási időben bármikor a lakosok rendelkezésére áll, valamint az önkormányzat honlapján 

közzétételre kerül, így a város teljes lakosságának hozzáférése biztosítottá válik a tervezett 

esélyegyenlőség folyamatok, tevékenységek megismerésére és a megvalósítás folyamatos 

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

Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet 

és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul 

meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben 

felvetett problémákra nyújtanak megoldást 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők 

iskolázatlanság miatt 

munkaerőpiacon való elhelyezkedés 

nehézsége 

átképzések, tanfolyamok 

szervezésével a tartós munkanélküli 

visszaintegrálható legyen a 

munkaerőpiacra 

A szegénység oka és következménye 

a tartós munkanélküliség, számuk 

nem csökken.  

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 

Egyéb helyi foglalkoztatási 

lehetőségek felkutatása (barnamezős 

beruházások, turizmusfejlesztés). 

A hátrányos helyzetek generációkon 

keresztüli átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások kapacitásának 

bővítése. 

Felzárkóztatási, fejlesztési programok 

szervezése. 

 

A lakossági adósságállomány 

újratermelődése. 

Az állampolgárok életminőségének 

folyamatos vizsgálata. 

Szükséglet alapú szolgáltatások 

szervezése. 

A roma népesség hátrányos helyzete 

több, egymással szorosan összefüggő 

társadalmi, gazdasági probléma 

eredője. Csak a több 

problématerületre az oktatás, 

foglalkoztatás, szociális és 

egészségügyi területre egyszerre 

koncentráló, átfogó problémakezelési 

megoldások, komplex programok 

vezethetnek eredményre. 

Pályázati források kihasználása egy 

teljes körű szociális, képzési, 

foglalkoztatási projekt 

megvalósításához. 

Közösségi szociális munka 

szervezése.  

 

Gyermekek 

hátrányos helyzetű gyermekek 

egészségi állapotának megőrzése 

hátrányos helyzetű gyermekek orvosi 

ellátásban való részvételének 

növelése 

hátrányos helyzetű gyermekek 

egészségi állapotának megőrzése 

„Tudatos” támogatási rendszer az 

egészségmegőrzés érdekében 

A család működését zavaró és 

akadályozó okok közül a családok 

anyagi, család széteséséből, a 

Szabadidős programok szervezése, 

biztonságos, kulturált színterek 

működtetése. 
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nevelés, gondozás, törődés, szeretet 

hiányából adódó veszélyeztetettség 

megemelkedett. 

A hátrányos helyzetű gyermekekkel 

és családjukkal foglalkozó 

szakemberek továbbképzése a 

hátrányos helyzetű gyermekek 

nevelését, személyiségfejlesztését, 

illetve a szülők eredményes 

bevonását segítő ismeretek 

elsajátítása és a kompetenciák 

fejlesztése érdekében. 

Idősek 

Magas az egyedül élők aránya.  Az aktivitást és a függetlenséget 

megőrző programok, szolgáltatások 

szervezése. 

Képzések igény szerinti bővítése. 

A morbiditási statisztikák 

rangsorában - a daganatok, keringési 

zavarok, szív- és érrendszeri 

megbetegedések, ízületi problémák - 

mellett pszichés problémák 

leggyakrabban előforduló 

betegségek.  

Rendszeres mozgást biztosító 

szolgáltatások bővítése (zöldterület-

fejlesztés). 

Szűrővizsgálatok biztosítása. 

Prevenciós szemlélet erősítése, az 

egészségtudatos magatartás 

fejlesztése    

Gyakran válnak áldozattá.  Idősek személyes környezetének, 

otthonának védelmét szolgáló 

intézkedések bővítése. 

Nemzedékek közötti kapcsolat 

nehézsége. 

Generációs programok szervezése. 

Nők 

A gyermekét egyedül nevelő, vagy 

több gyermeket nevelő család 

esetében a szegénység kockázata 

magas. 

Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások, ellátások során célzott 

támogatások körének kialakítása. 

A GYÁS, GYES-ről való visszatérés 

a munkaerő piacra mérsékli a 

szegénység kialakulásának 

kockázatát. 

Gyermekek napközbeni ellátását 

biztosító intézmények működtetése, 

kapacitásának bővítése. 

Önkormányzat gazdasági helyzetének 

figyelembevételével az ellátás 

költségeinek átvállalása. 

A magányérzet kialakulásával 

nemcsak az anya mentális állapota 

lehet rosszabb, családi 

konfliktusokhoz is vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, 

igény szerinti bővítése. 

Zöldterületek, közparkok tervszerű 

felújítása (Vilmos park, Premontrei 

Park). 

Fogyatékkal élők 

Az elszigetelten élő, fogyatékkal 

élőnek vagy fogyatékkal élő 

gyermeket nevelő szülőknek vagy 

fogyatékost ápoló családtagnak 

kapcsolatteremtésre, önsegítő 

csoportok szervezésére, a fórumokba 

való bekapcsolódásra kevés 

lehetősége van. 

 A kommunikáció színtere az internet 

világa, amely a felhasználók 

otthonába hozhatják a közösséget. 

Lehetőségek: közterületen 

térítésmentes WIFI szolgáltatás, 

képzések szervezése (db), olyan 

támogatások bevezetése, amely az 

internethez való hozzáférést segíti.   

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, az akadálymentes 

környezet aránya nem 100 %-os. 

 Fizikai környezetben található 

akadályok megszüntetése, 

információs és kommunikációs 

akadályok megszüntetése, 
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lakókörnyezet, középületek 

akadálymentesítését szolgáló 

program.  

Megváltozott munkaképességű, 

fogyatékkal élők foglalkoztatása 

alacsony 

Szociális foglalkoztatás 

lehetőségének kialakítása   

 

 

 

A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők 

iskolázatlanság miatt munkaerőpiacon 

való elhelyezkedés nehézsége 

Csornai Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltsége Csorna, 

polgármester 

Önkormányzati és Hatósági Osztály  

A szegénység oka és következménye a 

tartós munkanélküliség, számuk nem 

csökken.  

Csornai Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltsége Csorna, 

polgármester 

Önkormányzati és Hatósági Osztály  

Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Csorna Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 

A hátrányos helyzetek generációkon 

keresztüli átöröklődése. 
Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Csorna Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata, polgármester 

A lakossági adósságállomány 

újratermelődése. 

Önkormányzati és Hatósági Osztály  

Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Csorna Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata, polgármester 

A roma népesség hátrányos helyzete 

több, egymással szorosan összefüggő 

társadalmi, gazdasági probléma 

eredője. Csak a több problématerületre 

az oktatás, foglalkoztatás, szociális és 

egészségügyi területre egyszerre 

koncentráló, átfogó problémakezelési 

megoldások, komplex programok 

vezethetnek eredményre. 

Önkormányzati és Hatósági Osztály  

Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Csorna Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata, polgármester 

Szociálpolitikai Kerekasztal 

Oktatási Intézmények 

Gyermekek 

hátrányos helyzetű gyermekek 

egészségi állapotának megőrzése 
polgármester ,Védőnői Szolgálat 

Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Gyermekorvosi szolgálat 

Oktatási Intézmények 

hátrányos helyzetű gyermekek 

egészségi állapotának megőrzése 

Védőnői Szolgálat, polgármester 

Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Gyermekorvosi szolgálat 

Oktatási Intézmények 
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A család működését zavaró és 

akadályozó okok közül a családok 

anyagi, család széteséséből, a nevelés, 

gondozás, törődés, szeretet hiányából 

adódó veszélyeztetettség 

megemelkedett. 

Védőnői Szolgálat, polgármester 

Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Oktatási Intézmények 

Idősek 

Magas az egyedül élők aránya.  Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Máltai Szeretetszolgálat Támogató 

Szolgálat Csornai Szervezete 

polgármester 

A morbiditási statisztikák rangsorában 

- a daganatok, keringési zavarok, szív- 

és érrendszeri megbetegedések, ízületi 

problémák - mellett pszichés 

problémák leggyakrabban előforduló 

betegségek.  

Háziorvosi Szolgálat. polgármester 

Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Máltai Szeretetszolgálat Támogató 

Szolgálat 

Gyakran válnak áldozattá.  Csornai Rendőrkapitányság 

Önkormányzati és Hatósági Osztály  

Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Máltai Szeretetszolgálat Támogató 

Szolgálat, polgármester 

Nemzedékek közötti kapcsolat 

nehézsége. 

Önkormányzati és Hatósági Osztály  

Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Szociálpolitikai Kerekasztal 

Oktatási Intézmények, polgármester 

Nők 

A gyermekét egyedül nevelő, vagy 

több gyermeket nevelő család esetében 

a szegénység kockázata magas. 

Önkormányzati és Hatósági Osztály  

Szociális és Gyermekjóléti Központ 

polgármester 

A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a 

munkaerő piacra mérsékli a szegénység 

kialakulásának kockázatát. 

Önkormányzati és Hatósági Osztály  

Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Csornai Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltsége Csorna, 

polgármester 
Csornai Napközi Otthonos Óvoda 

A magányérzet kialakulásával nemcsak 

az anya mentális állapota lehet 

rosszabb, családi konfliktusokhoz is 

vezethet. 

Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Háziorvosi szolgálat 

Csornai Rendőrkapitányság 

polgármester 

Fogyatékkal élők 

Az elszigetelten élő, fogyatékkal 

élőnek vagy fogyatékkal élő gyermeket 

nevelő szülőknek vagy fogyatékost 

ápoló családtagnak 

kapcsolatteremtésre, önsegítő 

csoportok szervezésére, a fórumokba 

való bekapcsolódásra kevés lehetősége 

van. 

Önkormányzati és Hatósági Osztály  

Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Máltai Szeretetszolgálat Támogató 

Szolgálat, polgármester 

Oktatási Intézmények 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, az akadálymentes 

környezet aránya nem 100 %-os. 

Önkormányzati és Hatósági Osztály  

Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Máltai Szeretetszolgálat Támogató 

Szolgálat, polgármester 

Megváltozott munkaképességű, 

fogyatékkal élők foglalkoztatása 

Önkormányzati és Hatósági Osztály  

Szociális és Gyermekjóléti Központ 
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alacsony Máltai Szeretetszolgálat Támogató 

Szolgálat, polgármester 

Csornai Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltsége Csorna 

 

 

Jövőképünk 

Csorna Város Önkormányzat legfontosabb célja a településen élő állampolgárok jólétének 

biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely  

 erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi 

szolidaritást, 

 kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok 

számára, 

 tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
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intézkedés 

felelőse 

 

intézkedés 

megvalósít
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(humán, pénzügyi, 
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Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

 1 

 

egyedülállók idős 

korban 

 

magas az 

egyedül élők 

aránya 

 

az egyedül élő idősek 

elmagányosodásának 

csökkentése, 

közérzetük javítása a 

tanfolyamokba, 

programokba való 

bevonásukkal. 

 

nincs ilyen 

dokumentu

m 

 

Az aktivitást és a 

függetlenséget 

megőrző 

programok, 

szolgáltatások 

szervezése. 

Képzések igény 

szerinti bővítése. 

 

polgármeste

r, Szociális és 

Gyermekjólé

ti Központ, 

Csornai 

Városi 

Művelődési 

Központ 

 

2015.10.31

. 

 

időskorúak száma 

tanfolyamokon, 

rendezvényeken 

megjelenő időskorúak 

száma 

pályázati forrás 

 

pályázati források 

esetén 

MEGVALÓSULT!! 

(Nagyinet 

tanfolyamok, 

Nyugdíjas Akadémia 

2 

 

Időskorúak 

egészségmegőrzé

se 

 

A morbiditási 

statisztikák 

rangsorában – a 

daganatok, 

keringési 

zavarok szív- és 

érrendszeri 

megbetegedése

k, ízületi 

problémák- 

mellett pszichés 

problémák a 

leggyakrabban 

előforduló 

betegségek. 

 

szűrővizsgálatok, 

előadások  

megszervezésével, a 

megelőzés 

szemléletének 

erősítése 

 

Csornai 

Járási 

Esélyteremtő 

Programterv 

 

Rendszeres 

mozgást biztosító 

szolgáltatások 

bővítése. 

Szűrővizsgálatok 

biztosítása. 

Prevenciós 

szemlélet 

erősítése,az 

egészségtudatos 

magatartás 

erősítése. 

 

polgármester

, Szociális és 

Gyermekjólé

ti Központ 

Csornai 

Nőegylet 

 

2014.10.31

. 

 

Szűrővizsgálatok száma, 

Szűrővizsgálatok száma 

a HEP elfogadását 

követően 

 

pályázati forrás 

 

pályázati forrás 

esetén 

MEGVALÓSULT!! 

(Egészségnap a 

Művelődési 

Központban, 

szűrővizsgálatok a 

Csornai Nőegylet 

szervezésében, 

önkormányzati 

támogatással, 

Nyugdíjas Akadémia 

előadásai) 
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Az intézkedés 
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szükséges erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

 3 

 

Nemzedékek 

közötti 

kapcsolatok 

 

Nemzedékek 

(közötti 

kapcsolat 

nehézsége 

 

Az időskorúakkal való 

kapcsolattartás 

kialakításának 

lehetősége 

(esetlegesen közösségi 

munka keretében), 

meglévő ellátási 

formák 

népszerűsítésével 

javulhat a generációk 

közötti kapcsolat. 

 

Csornai 

Járási 

Esélyteremtő 

Programterv 

 

generációs 

programok 

szervezése. 

 

polgármester

, Szociális és 

Gyermekjólé

ti Központ 

 

2016.10.31

. 

 

Időskorúak száma, 

szociális ellátást 

igénybevevő időskorúak 

száma 

 

pályázati forrás, 

igénynövekedés 

esetén (költségvetési 

forrás felülvizsgálata 

 

pályázati forrás 

igénynövekedés 

esetén folyamatos 

 

IV. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

 1 

 

Fogyatékkal élők 

kapcsolatteremté

si lehetőségei 

 

Az elszigetelten 

élő, fogyatékkal 

élőnek vagy 

fogyatékkal élő 

gyermeket 

nevelő 

szülőknek vagy 

fogyatékost 

ápoló 

családtagnak a 

kapcsolatteremt

ésre, önsegítő 

csoportok 

szervezésére,a  

fórumokba való 

bekapcsolódásr

a kevés 

lehetősége van. 

 

A fogyatékkal élők és 

családtagjaik számára 

a kapcsolatteremtés, 

annak 

fenntarthatósága, 

fejlesztése 

 

Csornai 

Járási 

Esélyteremtő 

Programterv 

 

A kommunikáció 

színtere az 

internet világa, 

amely a 

felhasználók 

otthonába 

hozhatja a 

közösséget. 

Lehetőségek: 

közterületen 

térítésmentes 

WIFI szolgáltatás, 

képzések 

szervezése, 

támogatások 

bevezetése, mely 

az internethez 

való hozzáférést 

segíti. 

 

polgármester

, Szociális és 

Gyermekjólé

ti Központ 

 

2014.10.31

. 

 

Fogyatékkal élő családok 

száma egyedülálló 

Fogyatékkal élők száma 

 

pályázati forrás 

 

pályázati források, 

esetén 

MEGVALÓSULT!!! 

(Tudáscentrum 

épületének 

környezetében WIFI, 

nagyinet tanfolyam) 
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Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

 2 akadálymentesíté
s 

Közszolgáltatáso

khoz, kulturális 

és 

sportprogramok

hoz való 

hozzáférés 

lehetősége, az 

akadálymentes 

környezet 

aránya nem 

100%-os. 

A város területén az 
akadálymentesítés 
teljes megvalósítása, a 
mozgáskorlátozottak 
számára is könnyen 
használható járdák és 
kerékpárutak 
kiépítése 

Csornai 

Járási 

Esélyteremtő 

Programterv 

 

Fizikai 

környezetben 

található 

akadályok 

megszüntetése, 

információs és 

kommunikációs 

akadályok 

megszüntetése, 

lakókörnyezet 

akadálymentesítés

ét szolgáló 

program 

önkormányz
at 

2018.06.30
. 

részlegesen vagy 
teljesen 
akadálymentesített 
középületek, 
részlegesen vagy 
teljesen 
akadálymentesített 
középületek a HEP 
elfogadását követően 

pályázati forrás pályázati erőforrás 
esetén 

3. megváltozott 
munkaképességű
ek 
foglalkoztatása 

Megváltozott 

munkaképesség

ű, 

fogyatékosságga

l élők 

foglalkoztatása 

alacsony 

szociális foglalkoztató 
kialakítása, 
fogyatékkal élők 
foglalkoztatásának 
elősegítése 

Csornai 

Járási 

Esélyteremtő 

Programterv 

 

Szociális 

foglalkoztatás 

lehetőségének 

kialakítása 

önkormányz
at, Magyar 
Máltai 
Szeretetszolg
álat 
Támogató 
Szolgálata, 
CsTÖT 
Támogató 
Szolgálat, 

2016.10.31 fogyatékkal élők száma, 
foglalkoztatott 
fogyatékkal élők száma 

pályázati forrás pályázati erőforrás 
esetén 

 
 
 



3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a településen 
működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását 
követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos 
egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és 
érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az 
önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szereplő 
vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési 
ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek 
során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi 
Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hozunk 
létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, 
dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött 
célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT 
aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak 
részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok megvalósítása 
érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok 
rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A 
munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
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A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, 
valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 

Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a 
HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott 
munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános 
fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is, 
valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért 
eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az 
együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes adatok 
védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll 
rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző 
rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának 
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 
érdekében. 
 

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a  Gazdálkodási és 
Intézményfelügyeleti, valamint az Önkormányzati és Szervezési Osztály kijelölt munkatársai  felelnek:  

- Az ő feladatuk és felelősségük a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködnek a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak valamely 

munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek 

számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek 

dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton 

megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, 

vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni  
 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
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- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének összehangolása, 
instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat felelősével 

közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, 
biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és 
megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő 
képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

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

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi 

Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről. 
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást 
nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az 
elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy 
a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 
kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat során kiderül, 
hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a 
beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a 
beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak 
érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon 
belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 
intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges 
lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve 
amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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