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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Csörög Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
Változás: 

„A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a tv 31.§(2) bekezdésében 
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség 
esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési 
tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”  

Az adatok frissítésre kerültek, a HEP helyzetelemzése és a HEP részét képező Intézkedési Terv felülvizsgálata 
megtörtént, a változások dőlt betűs kiemeléssel szerepelnek a Programban.  

A település bemutatása 
 

A község Pest megyében, a Váci járásban, Váctól délre 10 km-re található.  A 2/A út közel hozza Budapestet, 
mely a falu szélén halad el. A Veresegyház – Budapest vasút vonalnak megállóhelye van Csörögben. A Vác-
Gödöllő főút pedig ketté szeli a falut. A jó közlekedés, a szép fekvés, Budapest, Vác, Gödöllő, közelsége 
mind a falu értékeit növelik. Ezek az adottságok viszont egy viszonylag fiatal lakosságú falut eredményeztek. 
Nagy számban költöztek ide Budapesti, Váci lakosok, egyszerre Vác és Budapest agglomerációja a helység.  
A falu Sződ községhez tartozott, és mivel ez azt eredményezte, hogy nem volt gazdája a falunak, a 
lakosságban – főleg a sok újonnan beköltözőben - megfogalmazódott az önállósodási vágy. A 2002. évi 
parlamenti választások óta önállóvá vált településnek gyakorlatilag nem épült ki több területen,  az 
alapellátást biztosító  infrastruktúrája. Hiányzott a szilárd burkolatú úthálózat (az utak mindössze 15%-a 
szilárd burkolatú). Nem volt Polgármesteri Hivatal, óvoda, iskola, romos volt az orvosi rendelő, Posta. Az 
önállóság 14 éve alatt komoly eredményeket ért el a község. Felállt a Polgármesteri Hivatal jelenleg 7 
dolgozóval. A Magyar Posta  egy  működő Posta hivatalt biztosít. A vasútállomás régi épülete lebontásra 
került (életveszély miatt) de évek óta nincs egy beálló sem, ami az itt várakozókat védené. Felépült az új 
Egészségház, benne  gyógyszertárral,  elkészült a 75 férőhelyes szép óvoda, a szennyvízhálózat kiépült, és 
részben a felszíni vízelvezetés is. Mai  napig több lett  az aszfaltos úthálózat, 300 méter szilárdburkolatú út  
készült azóta. Nincs iskola, a kb. 300 tanköteles korú gyermek a környező településekre jár iskolába.  
Változás: Az általános iskolás korú gyermekek utazása a településről induló iskolabusszal került 
megoldásra . 
A lakosság összetétele eltér egy átlagos falu lakosságától, kb. 25% mélyszegény/ roma, ezen kívül a 
városokból kiköltözők, az aktív nyugdíjasok akik  korábbi a nyaralójukba költöztek ki, és az „őslakosok”. A 
leváláskor kb.1500 fő lakos mára 2000 fölé emelkedett. Árnyalja a helyzetet, hogy a lakosság egy része, a 
gyermeke iskoláztatása miatt itt él, de nem ide van bejelentkezve. Az infrastruktúra hiánya bizony rontja az 

                                                           
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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esélyegyenlőséget, hiszen a gyerekek a sáros utakon elázva érkeznek meg  az iskolába, a felnőttek pedig a 
munkahelyükre. 
  
 
 
 
 

1. számú táblázat Lakónépesség száma az év végén 

 Fő Változás 

2007 2174  

2008 2116 97% 

2009 2261 107% 

2010 2267 100% 

2011 2296 101% 

2012 2120 92% 

2013 2024 95% 

2014 2065 102% 
   

 
 

 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
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Értékeink, küldetésünk 
 
A község rendkívül szép és közlekedési szempontból előnyös fekvésű. A faluszerkezete egészen különleges, 
hiszen az 1920-as évek elején az itt található savanyú, sósvizű forrás  és a falu fekvése ürügyén itt írók és 
művészek villatelepe került kialakításra. Az évtizedeken át „gazdátlan” faluban sok érték elpusztult, volt 
amit elszállítottak (azóta sem adtak vissza) de azért megmaradt két kúria. A Holló kúria klasszicista stílusban 
épült. Teljes egészében alá van pincézve. Egykor a szőlész-borász gazdaság központja volt, a vasút mellett 
fekszik, kár, hogy ma romos és a tulajdonos hagyja egyre jobban leromlani. A másik épületben Bornemissza 
Géza(1884-1966) festő élt, aki posztnagybányai  stílusban alkotott, található egy képe  a Magyar Nemzeti 
Galériában is, a festőművész  tulajdonában volt, a ma rossz állapotban lévő kúria.  
 A falu Római katolikus templomát 1995-ben szentelték fel Szent Jeromos, Szent Kristóf és Boldog Vácz 
remete tiszteletére a falu szélén a Sződi Egyházközség filiájaként működik.  
A Művelődési ház egy egykori lakóházban működik, itt található a könyvtár is.  
A falu egy rész Natura 2000 részét képezi, úgynevezett ősláp található itt.  A Hartyán patak mellett egy 
vállalkozó Horgásztavakat alakított ki, közkedvelt pihenőhely. A fiatal falu lakossága nincs 
összekovácsolódva, nem alkot valódi közösséget. De a sokfelől érkezett emberek sok belső értéket is hoztak 
magukkal. 
 
 
 

Célok 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

élve születések 

száma
halálozások száma

természetes 

szaporodás (fő)

2008 17 17 0

2009 24 15 9

2010 16 30 -14

2011 30 39 -9

2012 20 32 -12

2013 27 30 -3
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Csörög település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  
 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program 
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  
 

� a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és  

� a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI 
rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva  

  

� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 
� a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
� az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

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

 

Változás: 

1. A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(Gyvt.) jelentős változáson ment keresztül. 

A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosítja fenti jogszabályokat. A 
törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A 
törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31- éig kellett 
megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 
 

2. A hatáskörök a szerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület hatáskörét a 
jegyzőre átruházza. 

 
 

3. Az önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított 
havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kellett szabályozni, hogy az nem 
lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (37.050.-Ft). 
(2013. évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28.500.-Ft). Ettől eltérően a 
megállapított jogosultsági értékhatár magasabb: család esetén 150% (42.750.-Ft), illetve 
egyedülálló személy esetén 200 % (57.000.-Ft) és gyermekét egyedül nevelő személy esetén 175 % 
(49.875.-Ft). 
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4. A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 
tényének megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a jegyző 
feladata. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony 
foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan 
hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti 3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. 
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a gyermekek részére a köznevelés 
területén kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat biztosít. 

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

szempontjait, melyek között szerepel a hajléktalanság is, mint rászorultsági szempont.  
 

 
6.  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős 

mértékben átalakul.  
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek.  
A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a 
szociális segélyek biztosításában.  
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az 
ellátások a következőek:  
- aktív korúak ellátása,  
- időskorúak járadéka,  
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),  
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),  
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  
 
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a 
járási hivatalok állapították meg.  
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által 
nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, 
típusait az önkormányzatok határozhatják meg. 
 

 
 AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:  
I. Aktív korúak ellátása  
(jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: 
Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)  
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan 
személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt 
meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.  
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási 
hivatal hatáskörébe kerül. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási 
hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt 
továbbítják a járási hivatalok részére.  
Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei esetenként 
változni fognak.  
I.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a 
támogatást a járási hivatal fogja megállapítani.  
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A támogatás havi összege – 2014-hez hasonlóan – 22 800 Ft.  
 
 
I.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnik. A korábban erre a 
támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.  
Az új rendszer bevezetésének lépései a következők:  
 A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 2015. 
január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálja.  

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

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

 Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget 
(álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi 

 

központtal), akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül 
betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg 
rendszeres szociális segélyre.  

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

 
 
Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a 
rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül a családi 
jövedelemhatár összege változik:  
Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének 
különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A nettó közfoglalkoztatási bér 
90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)  
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A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok 
összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2015. február 28-ig 
az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy 
esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft, mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym. 
92%-a: 26 220 Ft.)  
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor 
állapítható meg és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő 
személyeket – ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési 
önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a 
települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik.  
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az 
aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük 
miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni. 
.  
II. Lakásfenntartási támogatás  
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)  
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az 
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.  
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.  
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási 
támogatást, a következőképpen alakul:  
 Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi 
szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.  

 Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási 
támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.  
 
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez.  
III. Adósságkezelési szolgáltatás  
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) bekezdés)  
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az 
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.  
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az 
adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani.  
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára.  
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IV. Méltányossági közgyógyellátás  
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés)  
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerülnek a szociális törvényből, ettől az 
időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező.  
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.  
A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves időtartamban 
fennáll az alábbi esetekben:  
 Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy  

 Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban van.  
 
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások 
viseléséhez.  
V. Méltányossági ápolási díj  
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező.  
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális törvényből.  
A 2015. március 1-ét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől függően 
biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában.  
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött 
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.  
VI. Önkormányzati segély  
(jogszabályi háttér: Szt. 45.§)  
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás 
lesz.  
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott 
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési 
támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely 
feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 
mérlegelési jogkörébe tartozik.  
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető 
élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen 
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.  
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:  
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen  
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,  
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,  
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.  
Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. 5  
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A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 
28-áig kell megalkotnia.  
 

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
szociális szolgáltatásokat érintő módosítások 

• Az intézményi térítési díj szabályainak változása 

• A támogatott lakhatás szabályainak módosítása 

• Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben 

• Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása 

• A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás szabályainak 
módosítása 

• Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása 

• Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése 

• Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása 

• Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben 

• Jogorvoslati rend pontosítása 

• A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása 

• A 150 fős korlátra vonatkozó szabályok 

• Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása 

• Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása 
 

8. Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai  

• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és 
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításai 

• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

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

• A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 
30.) Korm. rendelet módosításai 

• Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. 

• A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó 
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 
módosításai 

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

 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM 
rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításai 

• A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának 
és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása 

 
 
 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 
 

A helyi szabályozás kizárólag helyi rendeletek keretében történik. A lakosság összetétele folytán, viszonylag 
alacsony számú az idős ember a faluban. A nagy számot kitevő gyerekek, és a mélyszegények/romák a 
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kiemelt célcsoportok, annál is inkább, mert igen nagy az átfedés, a mélyszegények között több az olyan 
család, ahol 3 vagy annál több gyerek van. 
 
A gyermekek részére a törvényben előírt támogatásokon kívül (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) 
úgynevezett „Iskoláztatási Alapot” hozott létre az önkormányzat. Ezt a juttatást olyan hátrányos helyzetű, 
de jól tanuló középiskolás gyerekek kaphatják, akiknek a tanulmányi átlaga 3,71 felett van.  
 
Változás:  
A továbbtanulás elősegítése érdekében a középiskolai tanulmányaik befejezésekor egyösszegben 
takarékbetétkönyvben vehetik fel a számukra összegyűjtött összeget.  
 
Az idősek és fogyatékkal élők részére személyes gondoskodás keretén belül - házi segítségnyújtást és 
szociális étkeztetés igénybevételének lehetőségét biztosítja az Önkormányzat. A csekély térítési díj 
ellenében biztosítja az önkormányzat, a szolgáltatást.  A térítési díj az igénybevevő jövedelmétől függ.  
 
Kimondottan a nők esélyegyenlőségét biztosító rendelete nincs az Önkormányzatnak. 
Az egyes célcsoportokra az itt felsorolt helyi rendeletek vonatkoznak. 
  
Változás 
1. mélyszegények/romák : Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4/2016.(III.23) sz. 
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól 
 
2. gyermekek:  Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete  16/2015.(XII. 16.) rendelete a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról 
 
3.  nők: Speciálisan nőkre vonatkozó szabályozás nincs. 
 
4. idősek  : Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének  4/2016.(III.23.) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről 
 
5. fogyatékosok  Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 4/2016.(III.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal  

 
A mélyszegények/romák tekintetében a helyi Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást 
kötött Csörög község Önkormányzata. Az Önkormányzat ciklusprogramjaiban az oktatásban megvalósuló 
esélyegyenlőség célként minden alkalommal szerepel. (Nevezetesen általános iskola 1-4 osztály létesítése), 
mely lehetővé tenné az egyenlő hozzáférést a minőségi közoktatáshoz.   Változás:  Az Önkormányzat 
244/2015 (V.28) KT. határozat értelmében kifejezi együttműködési szándékát a Mahájána Alapítvány 
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kezelésében működő Csörögi Tanodával. A tanoda zömében halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
részére biztosít programokat.   
 
Az ágazati stratégiákat átszövő, a mozgáskorlátozottak, idősek és kisgyerekesek érdekeit figyelembevevő 
kiemelt horizontális szempont az akadálymentesség. 

 

 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása,  

 

Csörög község ezer szállal kötődik a járási központ Váchoz, valamint Budapest közelsége is kedvező 
adottság. 
 
Vác mint járási központ biztosítja az egészségügyi szakellátást itt működnek azok a szakigazgatási szervek, 
melyek pld. az idősek, fogyatékosok, munkanélküliek részére nyújtanak szolgáltatást. Valamint működnek a 
fogyatékossággal élők részére Intézmények.  
 
Nagy múltú Siketek és nagyothallók Intézete. A speciális nevelési igényű tanulók részére iskolák. Szintén 
Vácon Nevelési központ működik, problémás gyermekek és szüleik részére. Logopédiai szolgáltatás is Vácon 
van, de hetente egy alkalommal az óvodában foglalkozik az arra rászorult gyermekekkel. Szintén működik a 
Mozgáskorlátozottak Országos szervezetének működik itt Központja. 
 
Változás: 
A településen, társulás keretében működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (gesztor: Vác).  
A Klébersberg Intézményfenntartó Központ tartja fenn az Iskolabusz szolgáltatást, mely 2013/14 tanévtől 
már Sződ és Vác vonatkozásában is szállítja a tanulókat (nem teljes létszámban, de legalább a kicsiket). 
Ez valamelyest biztosítani fogja az egyenlő eséllyel történő hozzáférést a közoktatáshoz.  
 
Társulásban működik a házi orvosi ügyelet (gesztor: Sződliget).  
 
Végül meg kell említeni, hogy a Váci Egyházmegyéhez tartozik Csörög. A községben egy római katolikus 
templom van. Az Apor Vilmos Hittudományi Egyetemen képzett fiataloknak, jó gyakorlati terep lehetne a 
községben  élő hátrányos helyzetű, mélyszegénységben  lévő romák , felzárkóztatásában  szerepet vállalni.  
 
 
 
 

 

 

 

 

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. Az adathiányok kiegészítésre kerültek. 
A csörögi önkormányzat nem rendelkezik egzakt adatokkal az iskoláskorúakra vonatkozóan, hiszen a 
Csörögben élő, de más települések iskoláiba járó gyerekek esetén gyakran az iskolába történő felvétel 
feltétele az adott iskolával rendelkező településre való bejelentkezés. A más településekre járó csörögi 
iskolás gyerekekről (kb. 10 település, 25 ellátási hely) az oktatási intézmények nem minden esetben 
szolgáltatnak adatot. Az SNI és részképesség zavarokkal küzdő tanulók, ill. enyhe fokban értelmi 
fogyatékosnak minősített tanulókról nincs kimutatás. Az említett okok miatt nincs rendszeres kapcsolat az 
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intézmények, szülők, Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat között. A gyakorlatban csak a problémás 
gyerekek, szülők kerülnek a látókörbe. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A közép-magyarországi régióban való elhelyezkedés meghatározza, hogy nem a legszegényebb települések 
közé tartozik Csörög. A lakosság kb. 20-25%-a mélyszegény/roma, ugyanakkor szép számmal vannak 
értelmiségiek is. 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.  
Községünkben a lakások számát megközelíti a gépjárművek száma. Az ingatlanok jelentős része 
összközműves telkeken van. Vállalkozások, egyéni vállalkozók működnek, a munkanélküliek aránya évek óta 
az országos átlag körül mozog. Az aktív korúak szociális segélyében, ezen belül rendszeres szociális 
segélyben és FHT-ban részesülők aránya a lakossághoz viszonyítva, messze meghaladja a környező 
települések adatait. A rendszeres gyermekvédelem kedvezményben, óvodáztatási támogatásban részesülők 
száma szintén ezt a képet mutatja. A szomszéd községek, hasonló, esetleg rosszabb közlekedéssel 
rendelkeznek, mégis jóval kevesebb a segélyezett ott. 
 

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. 
 

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

 

év  

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

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 709 727 1436 43 6,1% 32 4,4% 75 5,2% 

2009 680 580 1260 46 6,8% 60 10,3% 106 8,4% 

2010 735 746 1481 69 9,4% 52 7,0% 121 8,2% 

2011 687 706 1393 68 9,9% 64 9,1% 132 9,5% 

2012 716 739 1455 70 9,8% 67 9,1% 137 9,4% 

2013 715 741 1456 74 10,3% 69 9,3% 143 9,8% 

2014 735 747 1482 78 10,6% 72 9,6% 150 10,1% 
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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. Községünkben 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.  
 
Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

A munkanélküliség 10% körül mozog évek óta, az országos átlaggal általában megegyező, ugyanez a helyzet 
tartós munkanélküliek esetén is. (Sződ, Sződliget, Vácrátót és Vác határos Csöröggel ,ezeken a 
településeken a munkanélküliség 4-5%-os). A Váci Járásban ez magasnak számít, hiszen a környező 
településeken sokkal kevesebb a munkanélküli. Ez a lakosság összetételének következménye.  
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
 

 

 
 

 

Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága  

Az alacsony iskolai végzettség a mélyszegények/romák között magas, számukra szinte kizárólag a 
közfoglalkoztatás ad munka lehetőséget 

 
 
 
 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen
fő 75 105 116 132 137 143 150

fő 3 6 10 3 3 3 5

% 4,0% 5,7% 8,6% 2,3% 2,2% 2,1% 3,3%

fő 8 6 4 13 14 16 17

% 10,7% 5,7% 3,4% 9,8% 10,2% 11,2% 11,3%

fő 10 8 7 12 14 17 19

% 13,3% 7,6% 6,0% 9,1% 10,2% 11,9% 12,7%

fő 9 10 10 17 21 22 21

% 12,0% 9,5% 8,6% 12,9% 15,3% 15,4% 14,0%

fő 12 16 22 17 24 25 23

% 16,0% 15,2% 19,0% 12,9% 17,5% 17,5% 15,3%

fő 12 13 14 18 20 19 21

% 16,0% 12,4% 12,1% 13,6% 14,6% 13,3% 14,0%

fő 6 14 20 15 13 15 16

% 8,0% 13,3% 17,2% 11,4% 9,5% 10,5% 10,7%

fő 9 16 17 23 19 20 22

% 12,0% 15,2% 14,7% 17,4% 13,9% 14,0% 14,7%

fő 6 15 11 13 9 6 6

% 8,0% 14,3% 9,5% 9,8% 6,6% 4,2% 4,0%

fő 0 1 1 1 0 0 0

% 0,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%

56-60 év

61 év felett

31-35 év

36-40 év

41-45 év

46-50 év

51-55 év

20 éves és fiatalabb

21-25 év 

26-30 év
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Közfoglalkoztatás  

A község az elmúlt 10 évben nagyon sok közmunkát kínált a segélyezetteknek. Mára az önkormányzat 
nehéz anyagi helyzete következtében a képviselő-testület úgy döntött, hogy mindössze 12+4 fő 
közfoglalkoztatottat kíván foglalkoztatni.  

Változás: A pályázatunk eredményeként 16 fő foglalkoztatására van lehetőség, ebből 1 fő szakképzett 
munkavezetőként dolgozik. Sajnos az elmúlt 10 év tapasztalatai azt mutatták, hogy csak látszatmunkákat 
lehetett a közmunkásokra bízni, szakképzettség,  és a munkához való hozzáállás is hiányzott. Az olyan 
adódó feladatokat, melyeket el lehet szakképzettség nélkül is végezni,  a nagy számú közérdekű 
foglalkoztatottal (büntetéseket ledolgozók) is meg lehet oldani. Nem kerül pénzbe, és a lakossági 
felháborodás sem olyan mérvű.  

 
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői  

A legfontosabb lenne helyben olyan képzettséget nem igénylő vállalkozásokat létrehozni, ahol 
foglalkoztatni lehetne a képzetlen munkaerőt. Szükség lenne megfelelő munkavezetőre, és több támogató 
segítőre is. A Munkaügyi központba való bejutáshoz is pénz kell bizony ez is gond, munkát évek óta nem 
igen tud ajánlani a szervezet az olyan többszörös hátránnyal indulóknak, aki pld. szakképzetlen, 50 év 
feletti, nő.   

 Fő fő % fő % fő %

2008 75 9 12,0% 40 53,3% 26 34,7%

2009 106 10 9,4% 55 51,9% 41 38,7%

2010 121 5 4,1% 71 58,7% 45 37,2%

2011 132 7 5,3% 67 50,8% 58 43,9%

2012 137 8 5,8% 70 51,1% 59 43,1%

2013 143 7 4,9% 76 53,1% 60 42,0%

2014 150 9 6,0% 74 49,3% 67 44,7%

8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

év

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség
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Fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok   

Azok a fiatalok, akik legalább érettségivel, illetve legalább szakmával rendelkeznek, jó eséllyel indulnak a 
munkaerő piacon. Az iskolát abbahagyók, 9,10 osztályt, vagy annyit sem végzők helyzete reménytelen. A 
diplomások szinte kivétel nélkül el tudnak helyezkedni, hosszabb rövidebb idő alatt.  Diplomás 
munkanélküli a nyilvántartások alapján 1-1 akad évente. Érettségizettek is, ha csak nem 50 év felettiek, el 
tudnak helyezkedni. Azok a főleg nők, akik ma már nem keresett szakképzettséggel rendelkeznek (pl. szövő-
fonó) és még 50 felettiek is, szintén nehéz helyzetben vannak.   

 
Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése  

A járási központban található ilyen alapítvány, de nagyon szerény eszközökkel rendelkezik. Életút alapítvány 
a neve, és képzéseket szervez tartós munkanélkülieknek, a Munkaügyi központtal együttműködve. Fontos 
lenne, ha akár helybe jőve lenne ilyen lehetőség. 

 
Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 
foglalkoztatása  

Az Önkormányzat és intézményei 24 főt foglalkoztat. Az óvodában  egyetlen roma származású dada van, de 
nem jelentkezett egy roma származású  óvodapedagógus sem. Hiába keresett a fenntartó további roma 
származású dadát, nem talált olyan szakképzett személyt, aki el is tudta volna vállalni munkát.   A 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatnak egy fő takarítót és egy fő falugazdát, ők 8 általános végzettséggel 
rendelkeznek, és romák.  A Művelődési Ház, védőnői szolgálat van még, de itt sincs ilyen foglalkoztatott. 

 
Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  

Diszkrimináció felmerülésével kapcsolatosan semmilyen jelzés nem érkezett az elmúlt években.  

 

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

 

Változás: Regisztrált munkanélküliek száma 132-ről 150-re szaporodott 2012-2014-ig . Ennek megfelelően 
a segélyezettek száma is emelkedett. Az álláskeresési járadék időtartama 2013-ra már 3 hónapra 
csökkent, az itt kieső segélyezettek egy része az önkormányzatoknál jelenik meg. Az aktív korúak 
segélyén belül, jelenleg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) ellátásban részesülők,  így 2014-
ben  47 fő volt, és 4 fő a Rendszeres szociális segélyben részesülők száma.  

 
 
 
 
 
 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 1434 41 2,9% 

2009 1260 25 2,0% 

2010 1481 44 3,0% 

2011 1393 33 2,4% 

2012 1443 5 0,3% 

2013 1433 17 1,2% 

2014 1462 9 0,6% 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 
nyilvántartott álláskeresők száma 

álláskeresési 
járadékra 

jogosultak  

fő fő % 

2008 75 26,5 35,3% 

2009 104 27 26,0% 

2010 115 11 9,6% 

2011 131 8,25 6,3% 

2012 145 26 17,9% 

2013 129 17 13,2% 

2014 142 9 6,3% 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
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év
összes 

lakásállomány (db)

bérlakás állomány 

(db)

szociális 

lakásállomány (db)

egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú ingatlanok 

(db)

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

2008 583 11 0 0 0 0 1 1

2009 588 11 0 0 0 0 1 1

2010 590 11 0 0 0 0 1 1

2011 595 11 0 0 0 0 1 1

2012 694 12 0 0 0 0 0 0

2013 695 12 0 0 0 0 0 0

2014 697 12 0 0 0 0 0 0

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
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Bérlakás és Szociális lakhatási lehetőség  nincs Csörögben. 

 
Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok : Több család él  olyan  „ház”-ban amely valaha 
melléképületnek épült, rosszul szigetelt, alap nélküli, maximum villany van bevezetve. (Ezek számát kb. 25 
db-ra becsüljük, de nincs több adatunk róla. Szükséges lenne felmérni. 
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Lakhatást segítő támogatások:  

Lakásfenntartási támogatásban, a feltételek kedvező változása miatt a 2012 évi 46-ról 2014-ben már 108 
főre emelkedett, 2015. januárban még 80 család részesült havi 2500-9000,- forint  összegben támogatásra. 

 

év
Feltárt veszélyeztetett lakhatási 

helyzetek száma
Hajléktalanok száma

2008 11 2

2009 12 2

2010 12 2

2011 13 2

2012 12 0

2013 12 0

2014 12 0

3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
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év
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma

adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma

2008 9 0

2009 15 0

2010 9 0

2011 22 0

2012 46 0

2013 97 0

2014 108 0

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők
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Eladósodottság: adósságkezelési programja nincs az Önkormányzatnak.  A lakosság eladósodottságának 
mértékéről nem rendelkezünk adatokkal. 

 
 

Lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása  

 

A más településeken jellemzőtől eltérően a külterületen nem a hátrányos helyzetűek élnek, hanem a 
korábbi nyaralókba, kiskertekbe kiköltözők, akik vállalták, hogy itt éljenek, pedig még  vezetékes víz sincsen, 
(kb. 50 fő az állandó lakosok száma). 

A községben másfél utca kivételével vezetékes gáz van, vízzel, villannyal, csatornával , telefonnal ellátott 
terület a község belterülete. A közlekedés jó, vonat és busz összeköttetés van úgy Váccal, mint Budapesttel. 
A vonatok óránként indulnak. 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
A községben nincs szegregált lakókörnyezet. A mélyszegények/romák által lakott, terület elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) megfelelőek, és nem egy tömbben taláhatóak. A 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés  egy-egy házban díj nem fizetés miatt  korlátozott. Egyre elterjedtebb 
az előre fizetős „kártyás” villanyóra. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
Tapasztalataink szerint ebben a körben a rizikófaktorok közül a dohányzás, a magas vérnyomás, valamint 
táplálkozási problémák, és a prevenció hiánya egyértelműen az egészségi állapotot befolyásoló tényezőnek 
bizonyulnak. 
Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés megfelelő: A községben háziorvosi 
rendelő és gyógyszertár működik. A hét minden munkanapján  van rendelés. Vegyes körzet van, azaz nincs 
külön gyermekorvos. A gyógyszertár fiókgyógyszertár, melynek nyitva tartása a háziorvos rendelési idejéhez 
igazodik. Védőnő van szintén helyben, aki egyben ellátja az óvodában is a védőnői feladatokat. Házi 
segítségnyújtási szolgálat van, mely térítés ellenében igénybe vehető, ugyanígy a szociális étkeztetés is. 

komfort nélküli lakások a 

belterületen

komfort nélküli lakások a 

külterületen

komfort nélküli lakások a nem 

szegregált lakóterületeken

komfort nélküli lakások a szegregált 

lakóterületeken

száma (db) 11 40 51

aránya az összes 

lakásállományhoz 

viszonyítva (%)

0,02% 0,07% 0,09%

alapozással nem rendelkező 

lakások a belterületen

alapozással nem rendelkező 

lakások a külterületen

alapozással nem rendelkező lakások 

a nem szegregált lakóterületeken

alapozással  nem rendelkező 

lakások a szegregált 

lakóterületeken

száma (db) 40 0 40

aránya az összes 

lakásállományhoz 

viszonyítva (%)

0,07% 0 0,07%

szilárd falazattal  nem 

rendelkező lakások a 

belterületen

szi lárd falazattal nem 

rendelkező lakások a 

külterületen

szi lárd falazattal nem rendelkező 

lakások a nem szegregált 

lakóterületeken

szilárd falazattal nem rendelkező 

lakások a szegregált 

lakóterületeken

száma (db) 20 0 20

aránya az összes 

lakásállományhoz 

viszonyítva (%)

0,03% 0 0,03%

száma (db) 585 0 585

aránya az összes 

lakásállományhoz 

viszonyítva (%)

98% 10% 98%

száma (db) 595 40 595

aránya az összes 

lakásállományhoz 

viszonyítva (%)

100% 100% 100%

száma (db) 510 0 510

aránya az összes 

lakásállományhoz 

viszonyítva (%)

85,70% 0% 85,70%

száma (db) 357 0 357

aránya az összes 

lakásállományhoz 

viszonyítva (%)

60% 0% 60%

vezetékes ivóvízzel ellátott 

lakások a belterületen

vezetékes ivóvízzel ellátott 

lakások a külterületen

3.5.2. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete - lakásállomány

vezetékes ivóvízzel el látott lakások 

a szegregált lakóterületeken

árammal el látott lakások a 

belterületen

árammal ellátott lakások a 

külterületen

árammal el látott lakások a nem 

szegregált lakóterületeken

árammal ellátott lakások a 

szegregált lakóterületeken

vezetékes ivóvízzel el látott lakások a 

nem szegregált lakóterületeken

csatornával  ellátott lakások 

a belterületen

csatornával ellátott lakások 

a külterületen

csatornával  ellátott lakások a nem 

szegregált lakóterületeken

csatornával ellátott lakások a 

szegregált lakóterületeken

vezetékes gázzal ellátott 

lakások a belterületen

vezetékes gázzal el látott 

lakások a külterületen

vezetékes gázzal  ellátott lakások a 

nem szegregált lakóterületeken

vezetékes gázzal  ellátott lakások a 

szegregált lakóterületeken
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Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való 
hozzáférés   

A védőnő a kötelező szűréseket elvégzi, az egyéb szűrésekhez a 10 km-re lévő Vácon van lehetőség, mint 
például csípőszűrés, audiológiai, stb. szűrés.  

Felnőttek részére nincs helyben semmiféle szűrés, Vácon elérhető a tüdőszűréstől a nőgyógyászati 
rákszűrésig minden. 

 

Változás: Különböző szűrőprogramok szervezése folyamatos, a hallásvizsgálat és az orthopédiai vizsgálat 
már megtörtént.  

Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés  

Helyben az óvodába hetente jön logopédus, nincs más fejlesztő ellátás, csak szintén Vácon, jellemzően a 
nevelési központban.  

 
Közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 Az óvodai étkeztetés és a szociális étkeztetés ellátása céljából kötött szerződésben a vállalkozó 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a kiszállításra kerülő ételek az életkornak megfelelőek és tartalmazzák a 
67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletében szabályozott, az adott 
korcsoportra vonatkozó energia- és tápanyagszükségletet. Az ételek nyersanyag összetételénél különös 
figyelemmel van a gyermekek fejlődésére, az egészséges táplálkozást biztosító tápanyagok felhasználására, 
a diétás és élelmiszerallergiás igények kielégítésére. 
 

Változás: 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet hez igazodva a közintézményekben bevezetésre került 
a szabályozás.  
Sportprogramokhoz való hozzáférés  

A községben nincs sportprogram. Többször szerveződött futball csapat, az önkormányzat támogatásával, de 
végül mindig elhalt a kezdeményezés. Hetente 1 alkalommal az óvodában, csörögi lakosok saját 
szervezésben kondicionáló tornát tartanak. Az önkormányzat annyiban támogatja, hogy nem kér bérleti 
díjat. Az óvodás gyermekek heti 1 alkalommal úszásoktatásra járnak Vácra.  

 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

Házi segítségnyújtás szolgáltatást nyújt az Önkormányzat, térítési díj ellenében /a térítési díj a jövedelemtől 
függ /. Ennek keretében egyedülálló idős embereknek szakápoló nyújt igény szerint, heti egy-két-
háromszori alkalommal segítséget. 

 
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor – Nem érkezett ilyen jellegű panasz. 

 
Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 
ellátórendszer keretein belül – Nincs ilyen, csak a rászorultságot vizsgáljuk. 

 
 

 

 

 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 
Közösségi élet színterei, fórumai  
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Művelődési Ház és Könyvtár mely vasárnap és hétfő kivételével minden nap 4-5 óra hosszat nyitva van. A 
könyvtárban internetet is lehet használni, a vezető kulturális programokat szervez, szavaló és mesemondó 
verseny. Itt van lehetőség , hogy árusok alkalmanként kibéreljék a helyiséget. 

Az Önkormányzat szervezésében minden évben megrendezésre kerül a falunap és gyereknap, sporttal és 
jellemzően ingyenes egyéb  programmal. Megünnepli a falu március 15.-ét. 

Óvoda – mint egyetlen oktatási intézmény megrendezi a farsangot, anyák napját, jótékonysági bált (melyen  
új játékokra gyűjtenek) Mikulást, Karácsonyt, ballagást, évzárót.  

Római Katolikus Egyház templomában az egyházi ünnepek kerülnek megrendezésre, ezen kívül 
gyerekeknek szerveznek kézműves programot, családi napot, kirándulást. A korábban többször 
megrendezett koncertekre és kiállításokra sajnos az érdeklődés hiánya miatt már nem kerül sor. 

Két civil szervezet működik: 

A Csörögi Baráti kör – melynek  főleg nyugdíjas tagjai vannak , színház látogatásokat szerveznek és klub 
délutánokat, kirándulásokat. 

Csörögért Egyesület, mely a falu szépítését tűzte ki céljául és virág ültetést, játszótér rendbetartást végez. 

 
Közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)  

 

Sajnos közösségi együttélésben vannak problémák. A mindennapi együttélés a kulturális különbségek miatt 
problémás. Az önkormányzat által szervezett egész  falut érintő rendezvényeken (gyereknap, falunap) a 
lakosság 20-25%-át kitevő roma kisebbséghez tartozók látogatják nagyobb számban. Nagyon nehéz közös 
programokat szervezni, éppen a kulturális különbségek miatta.  Viszont jó, hogy nem jellemzőek a nyílt 
konfliktusok sem. Folyamatos probléma és konfliktusok forrása, hogy  a dolgozó embereket zavaró éjszakai 
élet és a többnapos ünneplések (keresztelő) esetén gyakran érkezik bejelentés, a Polgármesteri Hivatalba, 
hogy  az éjszakai pihenés  nem zavartalan. A lakókörnyezet rendezetlensége lassan, de javuló tendenciát 
mutat. Készül a Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló Önkormányzati rendelet. 

 
Változás: 

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

A falunap is minden évben megrendezésre kerül, meghívott vendégek közreműködésével, műsorokkal, 
játékokkal, büfével különböző versenyek (pl: tortasütő verseny) megrendezése színesíti a falu életét. 
Karácsonykor meleg étel került kiosztásra a rászorultaknak, némi apró ajándék kíséretében. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal.   

 

 

Csörög község Önkormányzata 2011. április 20. napjával Együttműködési megállapodást kötött a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal.  Ennek keretében a roma kisebbséget érintő kisebbségi közügyek intézése 
érdekében a nemzetiségi önkormányzat megkereséssel fordulhat a képviselő-testülethez, a jegyzőhöz és a 
polgármesterhez. A megkeresett szerv köteles érdemben válaszolni 30 napon belül. A községi 
Önkormányzat a helyi közoktatás, média, hagyományápolás és kultúra, valamint a kollektív nyelvhasználat 
kérdéskörében a roma lakosságot e minőségében érintő önkormányzati rendelet, valamint a kisebbséghez 
tartozók képzésére is kiterjedő önkormányzati döntés előkészítése során beszerzi az Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat  egyetértését. A Roma  Nemzetiségi Önkormányzati tagját a települési önkormányzati 
képviselőkkel azonos jogok illetik meg . Jogosult az Roma Nemzetiségi Önkormányzat  elnöke  Csörög 
község –Önkormányzata képviselő-testületi üléseken tanácskozási joggal részt venni. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 
A szegénység az elszegényedés folyamatának felszínre kerülő problémái között a lakosság 
munkaerő-piaci helyzete, a munkanélküliségből eredő problémák, illetve a lakhatással összefüggő 
problémák, a hátralékok felhalmozódása a lakossági adósságállomány folytonos újratermelődése 
szerepel. Változás: Az adattáblák frissítésre kerültek, az adatok elemzéséből a helyzetelemzésben 
változás nem mutatható ki.  
 
 

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

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 
A szegénység oka és következménye a tartós 
munkanélküliség, és a szakképzettség hiánya. 
Munkanélküliség 10% fölé emelkedett 

Képzések a Munkaügyi Központ által 
szervezve. 
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek 
felkutatása. 

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. 
  

 

Roma értelmiség hiánya Képzés támogatása, középiskola elvégzéséhez. 
Egészségügyi problémák fokozott jelenléte, 
korai gyermekvállalás 

Felvilágosító előadások, védőnő, tapasztalt nők. 
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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 18 év alattiak száma 445 fő körül mozog. Kb. 66,2% aki rendszeres  gyermekvédelmi támogatásban 
részesül. A védelembe vettek száma 0-2 fő között mozog, a hatáskör 2013. január 1-től a Járási hivatalhoz 
került, azóta nem érkezett megkeresés. Évi 25-30 gyermek születik . Hátrányos helyzetűek  2013-ban 124 
fő, 2014-ben 57, fő vol,  HHH-s gyermekünk 2013-ban 103 fő, 2014-ben 36 fő volt.   A veszélyeztetett 
gyermekek főleg elhanyagolás ill. családi problémák (apa börtönbe, anya egyedül neveli a 
gyermekeket)miatt kerülnek látókörünkbe. A gyermekek közötti fogyatékosok számáról semmiféle 
kimutatással nem rendelkezünk.  

A faluban nincsen iskola, ez esélyegyenlőséget rontó probléma, de egyik csoportba sem sorolható be azok 
közül, melyekkel jelen program foglalkozik. A községben 2013.- óta iskolabusz jár mely jelentősen csökkenti  
a hátrányokat. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma magas, 240-260 fő között mozog az 
elmúlt években. Ez a környező településekkel összevetve többszörös számot jelent. 

 

 
 

év

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma

Ebből tartósan 

beteg fogyatékos 

gyermekek száma

Kiegészítő 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan beteg 

fogyatékos gyermekek 

száma

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma

2008 272 3 3 6

2009 262 3 3 1

2010 258 3 5 0

2011 296 3 7 6

2012 288 3 8 0

2013 256 3 8 0

2014 237 3 3 0

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
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Gyermek jogán járó helyi juttatások:A helyi Önkormányzat által létrehozott Iskoláztatási Alap a hátrányos 
helyzetű, jó tanuló gyermekeknek nyújt támogatást, évente 2-4 fő részére, a tanulmányi átlag alapján nem 
adható több gyermeknek. 

 
A községben van védőnő, és házi orvos. A házi-orvos vegyes körzetben rendel, tehát nincsen külön 
gyermekorvos.  
Változás: A hátrányos helyzetű gyermekek részére karácsonykor önkéntes adományokból 
ajándékcsomagok kerültek átadásra, ami tartós élelmiszert és gyümölcsöket tartalmazott. Az idén 
karitatív munka eredményeként kekszek és gyümölcsös italok kerültek kiosztásra a gyermekek részére. A 
mélyszegénységben élő gyermekeknek nyárra egy napos kézműves tábort szervezünk teljes ellátással, 
amit a Családsegítő Központ koordinál. 
 
 
 
 
 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége  

Nincsen szegregált lakókörnyezet, a komfort nélküli lakásokban viszont laknak gyermekek, de erről sem 
rendelkezünk adattal. 

 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Védőnői ellátás jellemzői : Védőnő hosszú ideje ugyanaz a községben, és a törvényben előírt mértéket nem 
haladja meg az egy védőnő által ellátható gyermekek számát. A vizsgált években 150-180 között mozgott. 
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év
védőnői álláshelyek 

száma

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma

2008 1 205

2009 1 192

2010 1 181

2011 1 182

2012 1 184

2013 1 180

2014 1 178

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
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Gyermekorvosi ellátás jellemzői: Sajnos nincsen házi gyermekorvosi ellátás, (vegyes körzetben rendel a 
háziorvos). Nincs kimutatás az esetszámról sem külön. Több környező település gyermekorvosa is fogadja a 
csörögi gyermekeket, de erről sincs adatunk.   

 
0–7 éves korúak speciális  ellátási igényeire vonatkozó adatok  

A védőnő a kötelező szűréseket elvégzi minden esetben. A védőoltásokat a gyermekek megkapják, nem 
jellemző, hogy gond lenne a védőoltások beadásával (védőnőtől kapott adatok alapján).  A szakorvost 
igénylő szűrésekre Vácon (10 km) van lehetőség. Illetve  a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 
intézményekben. 

 
Gyermekjóléti alapellátás keretében, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működik társulás keretében.   
A családgondozó hetente 3 alkalommal van a községben. Krízishelyzetben viszont napi 24 órában heti 7 
napon elérhető.   

 

Gyermekvédelem 2013. január  óta  nem a jegyző hatáskörébe tarozik . A Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat tartja a kapcsolatot a járási Gyámhivatallal , a  Polgármesteri Hivatal szociális előadójával, és az 
óvoda vezetőjével.   
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

 
 

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások: Krízishelyzet esetén a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálathoz lehet fordulni segítségért napi  24 órában, hétvégén is . 

 

 

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés  

A Csiri-biri  óvoda csatlakozott a Bozsik Sportprogramhoz, melynek keretében sport tevékenység folyik az 
óvodások körében.  

 

 

Gyermekétkeztetés : Az óvodában a gyermekek 90%-a ingyenesen étkezik, iskola nincs, így az ott ingyen 
étkezők számáról nincs információnk. Nyáron étkeztetést biztosítunk évek óta.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

év
védelembe vett 18 év 

alattiak száma

Megszűntetett esetek száma a 18 év 

alatti védelembe vettek közül

veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma

2008 11 0 21

2009 16 0 16

2010 10 10 24

2011 23 12 29

2012 2 0 2

2013 0 0 0

2014 0 0 0
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

 

 

 
 

 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása.  

Az óvoda programjában a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását végzi. SNI-s gyermek jelenleg 
nincs az óvodában. A községben nincs iskola, és komoly gond, hogy semmiféle nyilvántartással nem 
rendelkezünk, arról, hogy az iskolákban hány fő SNI-s, és hány fő magatartási nehézséggel küzdő gyermek 
van, sőt még a halmozottan hátrányos helyzetűekről is csak azóta tudunk,mióta  2010 őszén megnyílt az 
óvoda.  Azáltal, hogy a gyermekeknek első osztálytól idegen környezetben kell kezdeniük hátrányt 
szenvednek. Van olyan család, ahol a gyerekek 3 különböző általános iskolába járnak. Ameddig Csörögben 
legalább az 1-4 osztályos általános iskola nem épül meg, addig éppen azok a gyermekek, akik 
szegények/romák szenvedik a legnagyobb hátrányt. A jobb módú szülők elviszik autóval ill. gyermekeiket az 
iskolába. 

 
 
A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások: Az óvodába hetente jár logopédus, ezt a kiegészítő 
szolgáltatást kapják a gyermekek.  

 
Csak óvoda működik a településen. Itt egyértelműen kijelenthető, hogy nincs hátrányos megkülönböztetés, 
hiszen a többség roma származású. Az iskolai megkülönböztetésre  nem érkezett panasz a szülők részéről a 
jegyzőhöz, ill. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálathoz sem. 

 
 

 
 
 
 

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 53

2009 57

2010 50 132

2011 57 18

2012 56 24 71

2013 50 15 65

2014 51 22 61
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 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

Az óvoda telephelyeinek száma

Hány településről járnak be a gyermekek

Óvodai férőhelyek száma

Óvodai csoportok száma

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám

Óvodapedagógusok száma 6  

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 6  

Gyógypedagógusok létszáma

0  

Dajka/gondozónő
3  

Kisegítő személyzet
2  

1

db

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

1

75

3

7,00-17,00

1 hónap
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4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  
 

 
Iskolai hiányzás nyilvántartása átkerült a Járási Hivatalhoz 

 

Az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó 
eltérések területén  a fenti indok - nincs iskola - miatt nincs adatunk. 

Változás: Az adattáblák frissítésre kerültek, az adatok elemzéséből a helyzetelemzésben változás nem 
mutatható ki. 

 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Rendezetlen családi háttér problémái, jellemző 
minden gyermek körében előforduló probléma 

veszélyeztetett gyermekek száma nő 

Szabadidős program,ok szervezése, biztonságos 
kulturált színterek működtetése. A hátrányos 

helyzetű gyermekekkel és családjukkal 
foglalkozó szakemberek továbbképzése .  

A hátrányos helyzetű/roma gyermekek 
körében, tanulási nehézségek óvodai jelzés 

alapján 

Fejlesztő pedagógus, drámapedagógus 

Általános Iskola hiánya Legalább 1-4. osztályos iskola létesítése 
feltétlen cél addig is iskolabusz Vác és Sződ 

irányában is, hogy az esélyegyenlőség 
megvalósuljon alapszinten. 

év
3-6 éves korú 

gyermekek száma

óvodai 

gyermekcsoportok száma

óvodai férőhelyek 

száma

óvodai feladat-ellátási 

helyek száma

óvodába beírt 

gyermekek száma

óvodai gyógypedagógiai 

csoportok száma

2008 3 0 0 0

2009 76 0 0 0

2010 70 2 75 1 57 0

2011 73 3 75 1 62 0

2012 75 3 75 1 61 0

2013 87 3 75 1 53 0

2014 82 3 75 1 56 0



5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Önkormányzat és annak intézményei a helyzetelemzés készítésének időpontjában csak kevés adattal 
rendelkeznek a gender szempontok és problémák tekintetében. 
 

 
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 1013 1017 2030 50% 50% 

0-2 évesek   80   

0-14 éves 191 203 394 48% 52% 

15-17 éves 44 42 86 51% 49% 

18-59 éves 531 631 1162 46% 54% 

60-64 éves 60 54 114 53% 47% 

65 év feletti 107 87 194 55% 45% 

 

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 65 év felett már 55 %. 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
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. 

• fiatalon gyermeket vállaló, szakképzett nélküliek,  
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 és intézményei, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő 

munkáért egyenlő bér követelményének. 



 

 
 

 

 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők

2008 729 709 697 666 32 43

2009 728 736 668 690 60 46

2010 735 746 683 677 52 69

2011 708 687 644 601 64 68

2012 721 703 659 620 62 83

2013 726 706 668 635 58 71

2014 731 723 664 648 67 75

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

év
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek
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E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás és 

szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget. 
 
Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás 
nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit, ill. 16-18 évesen szülők 
kikerülését. 

 

Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében, jellemzően magasabb számú mint a férfiaknál de a 
különbség nem haladja meg a 10%-ot. 

 
A községben több nő vett részt foglalkoztatást segítő és képzési programokban, mint férfi, képeztek a 
Munkaügyi központban (dadát, szociális gondozót, kertészt és takarítónőket).(Munkaügyi Központ 
adatszolgáltatása alapján).  
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Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén a községben foglalkoztatottak körében nincs, nem 
érkezett semmilyen panasz, ilyen szempontból.  



5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások  

 
A kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. 
A községben nem működik bölcsőde, az óvoda-bölcsőde 75 férőhelyes, amiben 5 fő bölcsődés korú 
gyermek elhelyezését biztosítjuk. Eddig még senkit nem kellett elutasítani helyhiány miatt.   

 
 
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 gyermekeikre fokozott figyelmet fordít a 
védőnő. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós 
korban kezdi meg: beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújt a családi-, szociális 
juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében. Hasznos lehetne, ha a 
védőnőknek olyan képzéseket szerveznének, ahol  a túl  korai ill. túl késői  gyermekvállalás elkerülése 
érdekében folytatott munkájuk meggyőzőbbé tételében kapnának támogatást.  

 

A községben működő Védőnő végzi az anya- és gyermekgondozást.  Hosszú évek óta ugyanaz a védőnő 
dolgozik, így az általa gondozott gyermekek már mint anyák találkoznak vele újból.  Ezen a területen nincs 
probléma. A rendszer jól működik. 

 
 
 

 

év védőnők száma
0-3 év közötti 

gyermekek száma

átlagos gyermekszám 

védőnőnként

2008 1 79 79

2009 1 76 76

2010 1 75 75

2011 1 71 71

2012 1 91 91

2013 1 92 92

2014 1 99 99

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
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Lásd még a 4.3.1 sz. táblázatot 
 

 
 

 
 

 

 

év
védőnői álláshelyek 

száma

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma

2008 1 205

2009 1 192

2010 1 181

2011 1 182

2012 1 184

2013 1 180

2014 1 178

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
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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. 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz évente néhány ilyen esetben fordulnak, de a látens 
bántalmazást a családgondozó 10-15/ évre becsüli a szolgálat családgondozója. 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások :  

 

A szolgáltatások közvetítése a krízishelyzetben is a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladata.  A 
veszélyeztetett gyermekek kiemelése, elhelyezése már a járási hivatal intézkedik, esetenként  segítséget kér 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattól. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben:  

 

Önkormányzat példamutatással hívja fel a figyelmet a nők társadalmi szerepvállalásának erősítésére. 
Önkormányzati képviselők körében 2 nő található, a polgármester nő és a a falu önállóvá válása óta minden 
esetben női polgármestert választottak.     Összefoglalva a községben a vezetők döntően nők.   

Megállapítható, hogy községünkben nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna. 

 

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. 

A csörögi Baráti kör  nyugdíjas korú nők részére szervez programokat. A roma nők részére  a még működő 
Tanoda  Szülőcsoportot hozott létre, mely két hetente tartja foglalkozását.  

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Egy védőnőre jutó gyermekek száma (fő)



 50

Változás: Az adattáblák frissítésre kerültek, az adatok elemzéséből a helyzetelemzésben változás nem 
mutatható ki. 

 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A tartós munkanélküliség aránya a nők között 
magasabb, a szakképzettség hiánya is oka 

Olyan speciális  helyben szervezett képzések  és 
helyi munkahely szervezése, mely  korszerű 

ismereteket nyújt.  

Kora terhesség, iskolából kimaradás Felvilágosítás, tanulmányok befejezésének segítése 
gyermek mellett 

Házasságon belüli kiszolgáltatottság nő 
(Családsegítő adatai alapján) 

Olyan előadók meghívása, akik módszereket 
tanítnak, pszichológus elérhetősége 

  



6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és 
növekszik az özvegyek aránya. Községünkben az egyedül élő idősek arányára nincs adat. 

 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2001     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2008 184 408 45,1% 

2009 192 283 67,8% 

2010 192 403 47,6% 

2011 194 271 71,6% 

2012 200 372 53,8% 

2013 224 377 59,4% 

2014 225 378 59,5% 

 
 

 

 
 
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
– növekszik az átlagéletkor, 
– magasabb a középkorúak halandósága, 
– nők hosszabb élettartama („feminization of ageing”). 
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2. számú táblázat - Állandó népesség 

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 1014 1017 2031 50% 50% 

0-2 évesek     80     

0-14 éves 191 203 394 48% 52% 

15-17 éves 44 42 86 51% 49% 

18-59 éves 531 631 1162 46% 54% 

60-64 éves 60 54 114 53% 47% 

65 év feletti 107 87 194 55% 45% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorozatok1
; 0-14 

éves; 191; 
21%

Sorozatok1
; 15-17 

éves; 44; 
5%

Sorozatok1
; 18-59 

éves; 531; 
57%

Sorozatok1
; 60-64 

éves; 60; 
6%

Sorozatok1
; 65 év 
feletti; 

107; 11%
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 
 
 

 
 

 
 
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri 
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 dementia kialakulása. 
Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a 

súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott dementia. 
 
 
  
 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel ha speciális tudással  
rendelkezik valaki. 

 

 

év
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma
összes nyugdíjas

2008 125 122 247

2009 131 132 263

2010 136 134 270

2011 140 150 290

2012 140 154 294

2013 147 168 315

2014 146 179 325
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 

 

Az idősödéssel mindinkább az "öt I"-vel lehet számolni orvoslásban, ápolásban, gondozásban egyaránt. 
Ezek: Immobilitás (mozgásképtelenség), Instabilitás (állásképtelenség vagy probléma), Intellektuális 
hanyatlás és az Iatrogénia (az egészségügyi ártalmak Inkontinencia (vizelet-, széklettartási problémák)).  
 Az idősebbeknél a már említett változások és jellemzőik miatt a velük való stratégiák speciálisak,       
körültekintő és gondos munkát igényelnek, személyre szabottan, a kapacitást figyelembe véve és mégis 
hatékonyan.  
A községben működik háziorvos, de szakrendelések nincsenek, a rutin laborvizsgálatokért is Vácra kell 
utazni, vagy minden szerdán reggel 7 óráig lehet helyben elvégeztetni. (Vácról kijáró egészségügyi 
munkatárs végzi)  
A Csörögi Baráti kör főleg nyugdíjas korúak számára szervez programokat, kirándulás, színházlátogatás, 
klubdélután. Változás: Az idősek karácsonya minden évben megrendezésre kerül, ahol egy kis uzsonna 
mellé ajándékot is kapnak az idősek. Az idén ágynemű garnitúrával ajándékoztuk meg a 70 év felettieket.  

 
 
 
 
 

4.3.2. számú táblázat – Orvosi ellátás jellemzői 
 
 

 
 
 

 

 

6.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

év
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok száma

Háziorvos által ellátott 

személyek száma

2008 0 13238

2009 0 14941

2010 0 13081

2011 0 12707

2012 0 13198

2013 0 10996

2014 0 11073
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Változás: Az adattáblák frissítésre kerültek, az adatok elemzéséből a helyzetelemzésben változás nem 

mutatható ki. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas az egyedül élők aránya Az aktivitást és a függetlenséget megőrző 
programok, szolgáltatások megszervezése.  

Képzések (pld.informatikai) igény szerinti bővítése 

A morbiditási statisztikák rangsorában – a 
daganatok, keringési zavarok, szív- és érrendszeri 

megbetegedések, izületi problémák – mellett 
pszichés problémák leggyakrabban előforduló 

betegségek 

Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások 
bővítése. Szűrővizsgálatok biztosítása. 

Prevenciós szemlélet erősítése, az egészségtudatos 
magatartás fejlesztése. 

Gyakran válnak áldozattá. (Váci rendőrkapitányság 
éves beszámolója alapján)  

Idősek személyes környezetének, otthonának 
védelmét szolgáló intézkedések bővítése. 

 
 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a népesség 
5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak aránya 43,6 %, 
látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %.A fogyatékos népességen 
belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen emelkedett az egyéb, pontosan meg 
nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya.  Nem rendelkezünk adattal . 
 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 
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A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, amelyek 
alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. 
 
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.  
 
Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni.  A munkáltató előítélete 
mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket 

 

év
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma

2008 42 3

2009 46 3

2010 63 5

2011 17 6

2012 65 6

2013 69 7

2014 65 4
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A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a 
környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb.  
 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos személyek is, 
nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülőkről és az ápolási díjban 
részesülőkről rendelkezünk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
 
 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008 82

2009 92

2010 96

2011 85

2012 80

2013 56

2014 62

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
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Változás: 2015-ben megállapodást kötött az Önkormányzat Vác Város Önkormányzatával a fogyatékkal 

élő gyermekek napközbeni ellátásának és utaztatásának megsegítésére, komoly anyagi hozzájárulást 
biztosítva ezekhez a költségekhez. Folyamatban van egy autista fiatalkorú ellátásának a megsegítése is. 

 
 

 

 

 

 

 

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

 
 
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az orvosi rendelő és gyógyszertár 
akadálymenetesen megközelíthető. A Könyvtár és Művelődési ház is akadálymentes. Nem mondható el ez 
az Polgármesteri Hivatalról és a Postáról. Átépítésüket és felújításukat a jelenleg beadott pályázat 
segítségével kívánjuk megvalósítani. 
 

év ápolási díjban részesítettek száma

2008 8

2009 3

2010 8

2011 9

2012 7

2013 8

2014 9

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
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A közösségi közlekedés, vasút és távolsági busz használhatatlanok a mozgáskorlátozottak részére. Nincs a 
vakokat ill. siketeket segítő semmilyen berendezés. A községben az aszfaltos utak aránya 12%, a járdák  
nem is léteznek. A játszótér akadály mentes. 
 
A községben nincs fogyatékosok nappali intézménye, azonban szerződést kötöttünk Vác Város 
Önkormányzatával a rászorultak ellátására. 
 
Nincs adat a hátrányos megkülönböztetésre, semmi ilyen jellegű panasz nem érkezett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs  akadálymentesítettség a közlekedésben 
 
 

  

Igen/nem 

Lift 
Vakvezető 

sáv 

Mozgásk
orlátozot

tak 
részére 
mosdó 

Rámpa 
Hangos 

tájékoztatás 

Indukci
ós 

hurok 

Tapintható 
információ 

Jelnyelvi 
segítség 

Egyéb 

Közterület 
(utca/járda, park, 
tér) 

nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

Helyi és távolsági 
tömegközlekedés nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 
Buszpályaudvar, 
buszvárók nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

Vasútállomás nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 
 

 
Változás: Az adattáblák frissítésre kerültek, az adatok elemzéséből a helyzetelemzésben változás nem mutatható ki. 

 



 
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 lehetőség van. 

A kommunikáció színtere az internet világa, amely a 
felhasználók otthonába hozhatják a közösséget. 

Lehetőségek: könyvtárban a hozzáférés 
megkönnyítése. 

Közszolgáltatásokhoz kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, az 

akadálymentes környezet messze nem 100%-os. 

Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, akadálymentesítés, kommunikációs 
akadálymentesítés, lakások akadálymentesítéséhez 

támogatás  megszerzéséhez segítség (pályázat) 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a 
szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen 

korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. 
Szükséges lenne a támogatásuk a szűrőprogramokra 

történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén. 

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél nagyobb 
számban részt vesz vegyenek az egészségügyi 

szűrővizsgálatokon. 

 
 
 
 



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

Községünkben a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak.  A helyi lakosság részt vesz  a civil 
szervezetek programjain. 

Civil szervezetek a községben: 

• A legrégebben működő civil szervezet: Csörögi Baráti Kör -  főleg középkorú és  nyugdíjas nők a 
tagok, kirándulásokat, színház látogatást és klubdélutánokat szerveznek. 

 

• A Csörögi Polgárőr Egyesület – egyre aktívabb, a közbiztonság javítása a cél , járőröznek és segítik  a  
körzeti megbízottmunkáját.  

• A Szent Jeromos Alapítvány - a római katolikus templomhoz kapcsolódik, programokat szervez, 
egyházi ünnepekhez kapcsolódóan ,kiállításokat, kézműves foglalkozásokat gyerekeknek, egy-egy 
koncertet  

Helyi partnerek: 

• Az Önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást kötött, 
melynek keretében a RNÖ elnöke részt vesz a falu életében, a  Képviselő-testületi üléseken 
tanácskozási joggal részt vesz, a falu ünnepein gyereknap, falunap például a fellépők 
megvendégelésében. 

• Változás: Vác gesztorságával működik társulásokban a  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
mely most már 2 fővel, heti három alkalommal. Együtt működnek a védőnővel és az 
önkormányzat szociális előadójával. Nem csak a krízishelyzetbe került gyerekeket, és családokat 
gondozzák, hanem támogatják és segítik a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai beilleszkedését is. 

• Sződligeti  gesztorsággal működik  az orvosi ügyeleti társulás. 
Egyé szervezetek: 

• Tanoda működik melyre pályázat útján nyert a Mahajana alapítvány  pénzt – hátrányos helyzetű 
roma  gyermekeknek és szüleiknek tartanak foglalkozást minden hétvégén, melyben korrepetálás, 
kézműves foglakozás és  kirándulások szervezése is szerepel. 

 
 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a községben dolgozó szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, 
köznevelési, közművelődési szakemberek.  Módszere az online kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi 
csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására és a fejlesztési lehetőségek véleményezésére 
koncentrálódott.  A tervezet az Önkormányzat honlapján, www.csorog.hu közzétételre került, egy héten 
keresztül, így állampolgárok is véleményt mondhattak.  A honlapon az elfogadott dokumentum 
hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így 
biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése is. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

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. 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Munkanélküliség, szakképzetlenség Képzés  Munkahelyteremtés helyben 

A roma népesség hátrányos helyzetének 
csökkentése 

Komplex programok bevezetése 

Egészségügyi problémák 

Roma értelmiség hiánya 

Felvilágosítás, szűrés 

Képzési támogatás – érettségi a cél 

Gyermekek 

Hátrányos helyzetűek magas száma Fejlesztő foglalkozások 

Általános iskola nincs Pályázat, jelzés minden fórumon 

Rendezetlen családi háttér,veszélyeztetett 
gyermekek száma nő 

Szakemberek segítsége, programok 
szervezése 

Nők 

Tartós munkanélküliség aránya a nők között 
magasabb 

Képzési programok, munkahely teremtés 
helyben 

Korai terhesség, iskolából kimaradás 
Felvilágosítás, tanulmányok folytatásában 
segítség 

Házasságon belüli kiszolgáltatottság nő 

Gyermekét egyedül nevelőknél, ill. 
nagycsaládosoknál a szegénységi kockázat 
magas 
 
 

Pszichológus, rendőr szakértő 

Szociális gyermekjóléti szolgáltatások, 
ellátások során célzott támogatások 
körének kialakítása 
 
 

Idősek 

Magas az egyedül élők aránya Szociális szolgáltatás bővítése 

Gyakran válnak áldozattá Tájékoztatás, megelőzés 

Morbilitási statisztika romlása Szűrővizsgálatok biztosítása, prevenció 

Fogyatékkal 
élők 

Az elszigeteltség hatásának enyhítése Kommunikáció színtereinek bővítése 

Akadálymentes környezet aránya nem 
100%-os 

Akadálymentesítés minden területen 

Az egészségügyi prevenciós 
szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a 
mozgásukban erősen korlátozott személyek 
kevésbé veszik igénybe. Szükséges lenne a 
támogatásuk a szűrőprogramokra történő 
eljutásuk (eljuttatásuk) terén. 

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél 
nagyobb számban részt vesz vegyenek az 

egészségügyi szűrővizsgálatokon. 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Foglalkoztatási helyzet javítása, 
szakképzetlenek számának csökkentése   

Munkaügyi Központ, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, Szociális kerekasztal tagjai 

A roma népesség hátrányos helyzetének 
csökkentése, komplex programok 

Munkaügyi Központ, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, Tanoda, Szociális előadó, 
Szociális kerekasztal tagjai 

Egészségügyi problémák feltárása 
 

Házi orvos, védőnő, Szociális kerekasztal 
egészségügyi felelőse 

Roma értelmiség hiánya Pedagógus szakemberek, Szociális kerekasztal 

Gyermekek 

Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása Óvoda, Tanoda, Szociális kerekasztal tagjai 

Általános iskola alapítása 
Polgármester, Képviselő-testület tagjai 
Polgármester 

Rendezetlen családi háttér okainak 
felderítése 

Jelzőrendszer tagjai,  Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat 

Nők 

Keresett szakmában szakképzettek 
számának növelése 

Munkaügyi Központ, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, Szociális kerekasztal tagjai 

Korai terhesség, iskolából kimaradás 
veszélyeinek hangsúlyozása 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Védőnő, 
Óvónő, Tanoda 

Házasságon belüli kiszolgáltatottság 
felderítése 

Jelzőrendszer tagjai,  Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat,  Körzeti megbízott 

Idősek 

Egyedül élő idősek felderítése 
Házi segítségnyújtó gondozó, Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat, Háziorvos, Szociális 
kerekasztal, Civil szervezetek, Szociális előadó 

Tájékoztatás és megelőzés 
Házi segítségnyújtó gondozó, Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat, Háziorvos, Civil 
szervezetek, Körzeti megbízott 

Morbilitási statisztikák javítása 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, 
Háziorvos, Civil szervezetek, Művelődési Ház és 
könyvtár 

Fogyatékkal 
élők 

Kommunikáció színterének bővítése, 
számítógép ismeret szélesítése 

Művelődési ház és könyvtár,  

Akadálymentesítés Önkormányzat  

Egészségügyi szűrővizsgálatokon való 
részvétel segítése 

Házi segítségnyújtó, háziorvos, védőnő 

 

 



Jövőképünk 

Csörög község Önkormányzata legfontosabb célja a községben élő állampolgárok jólétének biztosítása, 
életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely 

- erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmust, 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 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
Lásd: Összegző táblázat 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 

Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az intézkedés 
felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításán

ak határideje  

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatóság

a  

 
 

Felülvizsgálat 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége   

1 

Foglalkoztatási 
helyzet javítása, 
szakképzetlenek 
számának 
csökkentése 

Körükben jóval 
magasabb a 
munkanélküliek 
száma, ennek fő oka 
a szakképzettség 
hiánya 

Foglalkoztatás 
növelése 

Életminőség 
javítása 

Munkahely 
teremtési 
lehetőségek 
helyben, 
szakképzéssel 
összekapcsolva 

Szociális 
kerekasztal 
tagjai 

2015.06.30. 

Csökken a 
munkanélküliség, 
nő a 
szakképzettség 

Szociális 
kerekasztal 
létrehozása, 
vállalkozás, 
szakképzés 
elindításához 

Piacképes 
termékek 
előállítása a 
vállalkozásban 

Megvalósult. 
Közfoglalkoztatottak 
száma 8-ról 21 főre 
nőtt. Ig. dok: 
munkaszerződések 

2 

A roma 
népesség 
hátrányos 
helyzetének 
csökkentése,ko
mplex 
programok 

Alacsony iskolai 
végzettség, 
munkanélküliség és 
a szociális helyzet 
szorosan összefüggő 
helyzet  

Szociális helyzet 
javulása, 
aktivitás 
növelése, 
motiváltság 
szintjének 
emelése. 

Életminőség 
javulása 

Komplex 
programok 
szervezése, a 
problémahalmaz 
megoldására 

Szociális 
kerekasztal 

2014.12.31. 

Aktív dolgozók 
számának 
emelkedése, 
általános szociális 
helyzet javulása 

Szakemberek és 
módszertan 
komplex 
programokhoz. 

Évente 
megismételt 
programok. 

Megvalósítás 
részben: 
Híd a munka világába 
képzés. 
60 óra. 
TÁMOP képzés 2015. 
január hóban. 
lehetőségek további 
feltérképezése. 
Módosítás: határidő: 
2018. 12.31. 

3 
Roma 
értelmiség 
hiánya 

Nem megfelelő 
számban 
reprezentáltak a 
mélyszegény/romák 
a magasabban 
kvalifikált 
népességben 

Képzettek 
száma nő 

  Képzéstámogatás 
Szociális 
kerekasztal 

2018.12.31. 
Szakképzett, 
érettségizettek 
száma nő 

Pedagógusok 
tanodai munkája, 
anyagi segítés 

Folyamatos 
képzés 

Részben megvalósult 
2015. januárbam 
szociális 
szövetkezettel 
kapcsolatos képzés 
További lehetőségek 
esetén támogatás. 
 

4 

Egészségügyi 
problémák 
fokozott 
jelenléte 

Egészséges életmód 
hiánya, korai 
gyermekvállalás 

Életkor 
megnövelése, 
korai 
gyermekvállalás 
csökkenése 

  

Felvilágosító 
előadások, korán 
kezdett életmód 
tanácsadás 

Szociális 
kerekasztal, 
háziorvos 

2018.12.31. 

Magasabb 
életkort, 
egészségesebben 
elérő népesség 

Egészségügyi 
felvilágosítás, 
példamutatás 

Folyamatos 
fenntartás 

Részben megvalósult. 
Szűrővizsgálatok és 
hallásvizsgálatok 
2014, 2015 évben is 
voltak a településen. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége   
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 

Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az intézkedés 
felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításán

ak határideje  

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatóság

a  

 
 

Felülvizsgálat 

1 

Halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
felzárkóztatása 

Már az óvodába 
hátránnyal érkeznek 
a gyermekek. 

A 
tankötelezettsé
g kezdetére a 
hátrányok 
lecsökkentése 

Gyermekvédelem 
megvalósulása 

Fejlesztő 
pedagógusok 
alkalmazásával 
hátrányok 
csökkentése 

Szociális 
kerekasztal 
tagjai 

2015.06.30. 

Iskolában tanulási 
nehézségekkel 
küzdők számának 
csökkenése, 
évismétlő 
gyermekek 
számának 
csökkenése 

Fejlesztőpedagógu
sok heti 
rendszerességgel, 
megfelelő 
számban.  

Folyamatos 
fejlesztés. 

A megvalósítás 
folyamatos. 
Az óvodában fejlesztő 
pedagógusok 
foglalkoznak a 
gyerekekkel, a 
Csörögi Tanodával is 
tartjuk a kapcsolatot 
ez ügyben. 
Módosítás: határidő: 
2018.12.31. 

2 
Általános iskola 
alapítása 

Nincs általános 
iskola községben 

1-4 osztályos 
iskola 

  
Pályázat keresés, 
jelzés minden 
fórumon 

Képviselő-
testület 

2014.09.01. Működő iskola 200 millió forint 
Jól működő 
iskola 

Erőforrások 
hiányában nem 
valósult meg. Jelenleg 
pályázat alatt van az 
iskolaépítés terve. 
Módosítás: határidő: 
2018.12.31. 

3 

Rendezetlen 
családi háttér, 
okok 
megszüntetése 

A rendezetlen 
családi háttérrel 
rendelkező gyerekek 
nem úgy 
teljesítenek, mint 
társaik 

A problémás 
családok 
folyamatos 
segítése 

  

Mentorálással, 
tanácsadással, 
napi krízis 
helyzetek 
gondozásával 
segítés 

Családsegítő 
Szolgálat, 
védőnő 

2015.12.31. 
Gyermekek 
teljesítménye 
javul 

Mentorok, 
előadók, segítők 

Folyamatos 
továbbképzés 
a segítőknek 

A Váci Családsegítő 
Központon és a 
védőnőn keresztül 
folyamatos a 
segítségnyújtás. 

III. A nők esélyegyenlősége   

1 
Szakképzettek 
számának 
növelése 

Olyan szakmákban 
képzéseket 
szervezni, hogy a 
munkaerőpiacon 
elhelyezkedés 
lehetővé váljon. 

A szakképzetlen 
nők száma 
csökkenjen 

  

Szakképzést 
megszerzőknek 
munkahely 
teremtés  

Szociális 
kerekasztal 
munkaügyi 
szervekkel 

2016.06.30. 
Kevesebb 
munkanélküli 
szakképzetlen nő 

Szakképzés 
szervezés helyben.

Minden nő 
legalább egy 
szakmát 
elsajátít. 

Részben megvalósult. 
Sok női munkaerőt 
foglalkoztatunk a 
közfoglalkoztatási 
programban. 
Módosítás: határidő: 
2018.12.31. 

2 
Korai terhesség, 
iskolából 
kimaradás 

A korán gyermeket 
vállaló nők nagy 
eséllyel soha nem 

Kevesebb nő 
vállaljon felnőtt 
kor előtt 

  
Felvilágosító 
előadások, 
prevenciós 

Védőnő, 
háziorvos, 
Családsegítő 

2018.12.31. 
Csökken az e 
probléma miatt 
iskolájukat 

Programok, 
előadások, 
foglalkozások 

Folyamatos 
gondozás 

Csörögi Ifjúságért 
Közalapítvány 
létrehozásával 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 

Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az intézkedés 
felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításán

ak határideje  

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatóság

a  

 
 

Felülvizsgálat 

veszélyei fognak szakmát 
szerezni, 
tanulmányaikat nem 
fejezik be 

gyermeket technikákk Szolgálat elhagyók száma folyamatos a 
felvilágosító munka. 
ig. dok.: Alapító okirat 

3 
Családon belüli 
erőszak 

A családon belüli 
erőszaknak többször 
nők az elszenvedői 

A segítség 
eljusson minden 
rászoruló 
kiszolgáltatott 
nőhöz 

  

Felvilágosítás, 
támogatás 
krízishelyzetben, 
mediátorok 
családok részére 

Családsegítő 
szolgálat, 
körzeti 
megbízott 
rendőr 

2018.12.31. 
A probléma látens 
volta csökken 

Mentorok, 
felvilágosító 
előadók, átmeneti 
szállások 
elérhetősége 

Folyamatos 
tájékoztatás  

Folyamatosan 
történik a 
Családsegítő Szolgálat 
ellenőrzése a 
családoknál. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége   

1 
Magas az 
egyedül élők 
aránya 

Gyakran elkésik a 
segítség, mert nincs 
adat. 

Kevesebb 
magányos öreg 

  
Felderítés és 
segítség nyújtás, 
ahol szükséges 

Szociális 
kerekasztal 

2015.01.01. 
Nem csak krízis 
helyzetben kerül 
látókörbe az idős 

Jelzőrendszer, 
egészségügyi 
támogatás, 
programok 

Ha szükséges 
legyen mód a 
segítésre 

Megvalósult: 
Működik a 
jelzőrendszeres 
szolgáltatás, létezik az 
idősek klubja és 
folyamatos az idősek 
figyelemmel kísérése 
Intézkedés 
fenntartása 
folyamatos. 
Módosítás: határidő: 
2018.12.31. 

2 
Gyakran válnak 
áldozattá 

Bűnözők 
kihasználják, a 
gyanútlanságot, 
lassúbb reakció időt 

Csökkenő 
bűnügyi 
statisztikák 

  
Előadások, 
figyelemfelhívás 

Körzeti 
megbízott 
rendőr 

2014.12.31. 
Csökkenő számú 
sértett idős 

Előadások 
feltételei, 
szórólapok, filmek 

Folyamatos 
figyelemfelhív
ás 

Részben megvalósult:  
A körzeti megbízott 
többszöri jelenléte és  
a térfigyelő rendszer 
kiépítése által 
megvalósult a feladat. 
Intézkedés 
fenntartása 
folyamatos. 
Módosítás: határidő: 
2018.12.31.. 

3 
Morbilitási 
statisztika 

Életmód váltással, 
nagyobb 

Egészségesebb 
időskor  

  
Szűrővizsgálatok 
szervezése, 

Szociális 
kerekasztal 

2016.12.31. Hosszabb életkor 
Egészségügyi 
fejlesztés 

Folyamatosan 
bővülő 

Megvalósult: 
különböző 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 

Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az intézkedés 
felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításán

ak határideje  

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatóság

a  

 
 

Felülvizsgálat 

javítása odafigyeléssel 
hosszú, egészséges 
öregkor érhető el 

életmód 
tanácsadással 
csökkenteni a 
betegséggel teli 
idős éveket 

szűrővizsgálatok 
könnyebb 
eléréséhez, 
programok idős 
korúak részére 

programok szűrővizsgálatok, 
hallásvizsgálat, 
orthopédiai szűrés 
szervezésével. 
Intézkedés 
fenntartása 
folyamatos: 
Módosítás: határidő: 
2018.12.31. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége   

1 
Elszigeteltség 
hatásainak 
enyhítése 

A kommunikáció 
színtereinek 
bővítése, 
számítógép 
ismeretek 
szélesítése 
szükséges 

A fogyatékkal 
élők 
bekacsolása a 
közösségi életbe 

  

Számítógépes 
ismertek 
terjesztése 
körükben, az 
akadálymentesíté
s szélesítése 

Szociális 
kerekasztal 

2014.12.31. 
Több fogyatékos 
teljes életet élhet 

Számítógépek, 
oktatók, 
akadálymentesítés
i tervek,  

Szolgáltatások 
folyamatos 
bővítése  

Nem valósult meg. 
Humán erőforrás 
hiányában. 
Módosítás: határidő: 
2018.12.31. 

2 
Akadálymentesí
tés 

A 100%-os 
akadálymentesítés 
elérése a cél 

Minden 
területen 
akadálymentesít
és, fizikailag 

  

Folyamatos 
pályázás minden 
lehetséges 
terrületen 

Képviselő-
testület, 
Polgármeter 

2018.12.31. A cél a 100%% 

Pályázatok, 
pályázati önrész 

Új 
létesítmények 
már eleve 
akadálymente
sen 
készüljenek. 

Részben: Az új 
építésű óvodában 
már megoldott, a 
jelenleg pályázat alatt 
lévő Polgármesteri 
Hivatal felújításában 
már tervezett. 

3 

Egészségügyi 
szűrővizsgálaton 
való részvétel 
segítése 

Az egészségügyi 
prevenciós 
szolgáltatásokat a 
szűrővizsgálatokat a 
mozgásukban 
korlátozottak 
kevésbé tudják 
igénybe venni. 

Minél többen 
eljussanak nem 
kötelező 
vizsgálatokra is. 

  

Szűrőprogramok 
helybe hozása, 
szállítás 
megoldása ha arra 
van szükség 

Szociális 
kerekasztal 

2018.12.31. 

Életminőség 
javulás, akkut 
problémák 
csökkenése 

Pályázat, helyi 
vizsgálati 
eszközökhöz, 
szállító 
eszközökhöz 

Folyamatosan 
bővülő 
szolgáltatás 

Részben: 
Korlátainkhoz mérten 
szervezzük, bár kicsi 
rá az érdeklődés. 



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 tagjai:  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, háziorvos, házi gondozó, óvoda vezető 
egy fő civil lakos  
 
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,  
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- 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 ill. 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HEP Fórum 

tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, 

partnerek képviselője

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 
 
 

 

Monitoring és visszacsatolás 

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

 

Nyilvánosság 

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

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

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

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

 
A Csörög község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt 
született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
Ezt követően Csörög község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot  megvitatta és a 
42/2016.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  

 
 
 
 
 
 
Csörög, 2016. április 26.       
 
 
 
 
 
   



 


