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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, Csörnyeföld Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét,
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása

A település első írásos emléke 1361-ből származik, amikor Chernefulde néven említik. A Csörnyeföld
elnevezéssel 1877-ben találkozunk először. A község nevének első tagja szláv eredetű személynévből ered.
A Pécz nembeli Ludbergi Péter fia Miklós mester birtoka volt, aki Lendvai Miklós bánnak adta át 1361-ben. Az
alsólendvai Bánffy család tulajdonát képezte 1541-től 1644-ig, majd a Nádasdyak örökölték. A Wesselényi- féle
összeesküvés után gróf Nádasdy Ferenctől elkobozták és a terület újra a koronára szállt. A kincstártól a
17. század végén váltotta meg az Esterházy család, így a családi hitbizomány része lett 1945-ig.
A település 1524-ben 22 féltelkes jobbággyal és 10 zsellérrel szerepelt a Bánffy urbáriumban. 1564-ben
pestisjárvány dúlt, ekkor 12 porta halt ki. Ebben az időben már 2 uradalmi malmot is nyilvántartottak egy-egy
portával. A 17. században a török földesúr a kanizsai Funduk basa, más források szerint Oda basa volt, neki és
a szultánnak is adózniuk kellett a falu jobbágyainak. A török iga alatt a falu fokozatosan elnéptelenedett. 1663ban a telkek száma 68 negyed telek volt, 1669-ben már csak 10 jobbágycsalád és 2 zsellércsalád művelte ezt a
területet. A nyilvántartás szerint búzát, rozst, zabot és hajdinát termesztettek.
A török megszállás után a falu nehezen épült újjá, a szántóföldek sokáig parlagon álltak. Az 1728-as összeírás
szerint a 10 örökös jobbágycsalád mellett már 60 máshol lakó idegen is gondozta a falu területét. Az
adóösszeírás így írja le az akkori viszonyokat: „2 nyomásban, 4 igavonóval és háromszori szántással mívelt
földek, 88 és fél hold. 1 pozsonyi köbölre 3-at termett a föld. Gabonát legfeljebb 1-2 köböllel adnak el,
Alsólendván, a búzát 75, a rozsot 50 dénárért. Zabot, hajdinát csak saját használatukra termesztenek. Kölest,
dohányt és kukoricát nem vetnek, kendert és lent csak saját szükségletükre. Rétjeik jó fekvésűek, jó szénát
adtak, ebből eladásra nem jut. Szarvasmarha és a lovak részére legelő van. Szőlőhegyük 1 kapásra 1 pozsonyi
urna silány, romlékony, a megyében 55 dénárért adható bort terem. Dolgaik értékesítésére ritkán van
lehetőségük. Tűzi- és épületfájuk, valamint más házieszköznek való elég van, deszkának, edénynek vagy más
eladható holminak való nincs; makkos akkora van, hogy makkérés idején – ami ritkán esik – a lakosok saját
szükségletükön kívül a hízott sertésekből 20 forint jövedelemhez jutnak. Gyümölcsös, malom, halas víz nincs.
A földek jó fekvésűek. Kereskedéssel nem foglalkoznak.”
A 18. század elején Csörnyeföldéhez tartozott még Jánoshegy és Vörcsökpuszta 7 házzal és 58 lakossal. A 3
vetésforgóval való gazdálkodás során búzát, zabot, rozst, árpát és kukoricát vetettek,
48 Ember - Mura - Természet
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a szántó harmadát mezőnek hagyták. A talaj negyede agyagos volt, a terület fekvése pedig dombos, ezért a
dombokról lefolyó vizek károkat okoztak a szántókon és a réteken, amiket ezért csak egyszer tudtak lekaszálni.
Egy molnár lakott ekkoriban a faluban.
Thiele 1833-ban így ír a településről: „Magyar falu, Szemenye leányegyháza, 35 házzal, 285 római katolikus
lakossal. Szőllőkertekkel. Vadászatokra alkalmas erdőségekkel és egy vadászlakkal. 3 mf-nyire Alsólendvától, a
megyei úton.”
1935-ben, több mint száz évvel később a falu 201 házát 1084-en lakták. A község összterülete 3766 kataszter
hold volt. A gazdaságokból az 1 kh-nál kisebb szántóföld nélküli (549) és az 1 kh-nál kisebb szántóföldes volt a
legtöbb (297). 50 kh-nál nagyobb gazdaság csak 4 szerepel az összeírásban.
1967-ben készített leírásában Kerecsényi Edit így jellemzi a falut: „A község…határa északról dombos, nagy
erdőkkel és szőlőhegyekkel, dél felé sík, patakokkal tagolt, a Kerka vízgyűjtő medencéjéhez tartozik jelentős
árterülettel. A falu magja a partosabb részre épült Liget utca, mely a szomszédos patak mellé simul. Ma is
megtalálható itt a régi községi kút, az egykori harangláb és néhány régi zsúpos ház. A lakóházak zöme fatalpas
volt, sövény- és karóközre épített fallal. Beosztásuk háromosztatú, középen füstöskonyhával, utca felé
nagyobb szobával, udvar felé kisebb szobával vagy kamrával. Minden helyiség külön bejáratú volt, előttük végig
díszesen faragott oszlopok tartották a pitvar mennyezetét. A szobai szemeskályhát a füstöskonyhából fűtötték.
A jelenlegi főutca – Fő utca, Dózsa György utca - a nyolcvanas évektől kezdett a műút mentén kiépülni.
Rohamos fejlődésnek azonban a 30-as évektől indult. A házak zöme még itt is véghomlokzatos, de már –
helyben vetett – téglából épültek, akárcsak a gazdasági épületek és pajták. Eredetileg fehérre meszeltek, az
újabb tatarozások során a sárga különböző árnyalataira festették, sötét lábazattal. A II. világháborútól épített
házak hármasablakosak, ˝modernek˝. Kerítésük utca felé általában vas vagy falábakra szerelt dróthálóból
készült, a gazda anyagi helyzetétől függően, egyszerűbb vagy cifrább kivitelben. A nép a századforduló táján
igen szegény volt. A törpebirtokos réteg a 30-as évek végéig nagy számban járt el summásnak, többnyire 6
hónapos munkára. Az idősebb férfiak télen ölfavágóként szegődtek el, ha volt lovuk, fuvarozást vállaltak.
Többen éltek a nagy őserdőkből mint szénégetők, hamuzsír-főzők, favilla- és vesszőabroncs-készítők,
taplógyűjtők stb. Az erdő főleg ínséges években volt a lakosság kenyéradója. Mindig jelentős volt az állattartás.
A község a 30-as évek végétől, a közeli olajmezők feltárásától óriási fejlődésen ment át. A férfiak többsége az
olajiparban dolgozik, Lovásziba járnak, de többen járnak el munkára a különféle építkezési vállalatokhoz, a
vízügyi hatóságokhoz, a MÁVAUT-hoz stb. A termelőszövetkezetben jóformán csak öregek és asszonyok
dolgoznak. A fő termelési ág a gabonatermelés és a kukorica- és burgonyatermesztés. Jelentős a szőlőművelés
is. A festőien szép szőlőhegyen sok régi boronapince vagy sövényfalu, fatalpas pince található még,
zsúptetővel, hagyományos berendezéssel, nagy faprésekkel.˝
Csörnyeföld 1977-ig önálló községként működött, 1977 és 1992 között egyesítették Muraszemenye községgel
Szemenyecsörnye néven, majd 1992-ben a két községet ismét önállósították. 2003-ban a település 21,34 km2
, területén 221 ház található 482 lélekkel.
Vörcsök
A szláv csúcs szóból származó Vrsek személynévből ered a település neve. A község az 1360-as írásos
forrásokban Werchek, 1851-ben Vörcsög néven szerepel. A Zychy család 3 tagjának: Ferencnek, Istvánnak és
Rafaelnek volt birtoka a 16. század derekán, amikor 7 porta tartozott a faluhoz.
Az 1590-es évek végére a falut a török elpusztította, de már 1598-ban ismét összeírtak itt és Csehiben összesen
23 házat. A Kanizsa ellen felvonuló török sereg pusztíthatta el teljesen. 1724-ben említik újra, mint pusztát,
aminek a határában a szomszédos falvakban lakóknak kellett felszedniük a gesztenyét. A 18. század végén 23
lakosa volt. A település a 19. században is a Zichyeké maradt, akik urasági majort és udvarházat építettek.
1832-ben juh- és szarvasmarha tenyésztését, nagy szőlőjét, tölgy- és bükkös erdejét dicsérték. 1863-ban 76an lakták, akik fele cseléd volt. Lakott itt még 1 tisztviselő, 2 kézműves és 6 zsellér is.
1857-ben a településhez 1015 kataszter hold terület tartozott, aminek 49,4 %-a erdő, 31,5 %-a szőlő volt.
1895-ben Csörnyeföldhöz csatolták. 1945-ig urasági major maradt.
A falu a szlovén és a horvát határ közvetlen közelében, a szelíd déli fekvésű lankák lábainál helyezkedik el,
Letenyétől 10, Lentitől 20 kilométerre.
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Csörnyeföld település lakosainak száma a 2016 évi adatok alapján 389 fő. Amint az alábbi táblázatban
olvasható számok is mutatják a lakónépesség száma nagy mértékben nem változik. Ez többek közt annak is
köszönhető, hogy a meghalt időskorú emberek régi, leromlott állapotú, felújításra szoruló, olcsón
értékesíthető otthonaiba egyre több mélyszegénységben élő ember költözik a könnyebb megélhetés
reményében.

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év
végén
Év

Fő
(TS 0101)

2012
420
2013
415
2014
393
2015
389
2016
389
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Változás
98,8%
94,7%
99,0%
100,0%
-

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó
népességből a
megfelelő
Fő
korcsoportú nők
Korcsoport
és férfiak aránya
(%)
Összesen
Férfiak Nők
Férfiak
Nők
(TS 0301)
Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)
191 253
444
56,98% 43,02%
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
14
3,15%
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
32
47
79
10,59% 7,21%
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
9
7
16
2,03% 1,58%
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)
112 127
239
25,23% 28,60%
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
11
13
24
2,48% 2,93%
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)
27
59
86
6,08% 13,29%
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index (%)

2012

85

82

103,66%

84
75
77
79
n.a.

101,19%
110,67%
110,39%
108,86%
-

2013
85
2014
83
2015
85
2016
86
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A 3. számú tábla adatai alapján elmondható, hogy a 65 év feletti állandó lakosok száma évről évre csökkenést
mutat.
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

17
21
25
16
9
n.a.

7
2
-17
-3
7
-

2012
24
2013
23
2014
8
2015
13
2016
16
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)
15,4
4,3
-38,46
-6,83
15,77
n.a.

A 4. számú tábla alapján elmondható, hogy a belföldi odavándorlás tekintetében 2014-2015. évben negatív
tendencia figyelhető meg, 2016. évtől azonban pozitív tendencia figyelhető meg.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)

2012

1

14

-13

4
8
6
5
n.a.

-2
-2
0
-2
-

2013
2
2014
6
2015
6
2016
3
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Ahogy az 5. számú táblázat alapján készült diagrammon is látható, a természetes szaporodás Csörnyeföld
Községben negatív tendenciát mutat.

Értékeink, küldetésünk
A községet körülölelő dombok, a klimatikus adottságok kiválóan alkalmasak szőlőtermesztésre, az erdők
értékes faállományukon kívül vadban rendkívül gazdagok.
A táj szépsége, a szőlőhegyek és a környező erdők az év minden szakában kellemes túralehetőséget nyújtanak
azoknak, akik szeretik a csendet, a kikapcsolódást. Az ide látogatók a 2 kilométerre található muraszemenyei
bányatavaknál hódolhatnak a horgász- és vizisport szenvedlyüknek, a gasztronómia kedvelői a szőlőhegyek
pincéiben kóstolhatják meg a gyöngyöző, kiváló minőségű, illatos fehér borokat és a hozzá illő helyi
ételspecialításokat. 2000-ben megalakították a szervezett borutat, így az ott lévő, vendégszerető gazdák
portáinak meglátogatásához szervezett kereteket is tudnak biztosítani. A falu központjában található korszerű,
információs és számítógépes hálózattal rendelkező Teleház, az érdeklődők számára felvilágosítást nyújt a
térség idegenforgalmi látványosságairól, programjairól. A község határán halad el az országos kéktúra
útvonala. A település értékei a vörcsöki templom, a falu közepén az úgynevezett temető-dombon található
templom és emlékmű, valamint a faluház könyvtárában megtekinthető Soós Lajos fafaragó munkáinak állandó
kiállítása.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Csörnyeföld település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket
– az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi
szerveivel (tankerülettel).
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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.

9

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
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt helyi
esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű
stratégiákhoz, ágazati politikákhoz:
- EU 2020 stratégia,
- Nemzeti Reform Program,
- Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia,
- „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia,
- Roma Integráció Évtizede Program,
- Nemzeti Ifjúsági Stratégia.
EU 2020 stratégia
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzéseket tartalmaz:
 Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot
 A szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett lakosok számának 25%-os
csökkentése, 20 millió ember kiemelése a szegénységből
 Cél az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése

Nemzeti Reform Program
A 2017. évi Nemzeti Reform Program intézkedéseinek jelentős hányada önálló stratégia, törvény, amelyeket
megelőzött a törvényekben előírt társadalmi konzultáció, továbbá az uniós programokban szereplő
intézkedések esetében az EU támogatások felhasználási eljárásrendjének megfelelően mind a tervezés, mind
a kiválasztás folyamatában sor kerül társadalmi egyeztetésre. A gazdaságpolitika aktuális fő célja a
termelékenység, a versenyképesség javítása. Az elmúlt időszak fő kormányzati intézkedései már alapvetően
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ezt a célt szolgálják: béremelés, adó- és járulékcsökkentés, közfoglalkoztatás átalakítása, különböző
iparfejlesztési és digitalizáció támogató programok, az oktatás és képzés az esélyeket megerősítővé,
versenyképesebbé tétele, az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
A felzárkózáspolitika az új stratégiai és kormányzati keretek adta átfogó megközelítésmód, amely a
szakpolitikák összehangolásával és komplex beavatkozásokkal kezeli az ország társadalmi kohézió
szempontjából meghatározó szociális problémáit.
A felzárkózáspolitika célja, hogy
- csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők aránya;
- csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradása, gyengüljenek a szegénység
átörökítésének tendenciái;
- csökkenjenek a roma és nem roma népesség közötti társadalmi különbségek;
- enyhüljenek a társadalmi és területi kizáródás jelenségei, folyamata;
- minél több embert hozzon abba helyzetbe, hogy felelősséget tudjon vállalni saját sorsáért;
- a felzárkóztató programok teljesítményre ösztönözzenek és teljesítményt várjanak el.
„Egészséges Magyarországért 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia
A stratégia specifikus népegészségügyi célkitűzései:
a.) A születéskor várható, egészségben eltöltött életévek növelése 2020-ra (EU-átlag elérése 2022-re).
b.) A fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése.
c.) Egészségtudatos magatartás elősegítése, egyéni felelősségvállalás érvényesítése.
d.) A területi egészség-egyenlőtlenségek, illetve a születéskor várható élettartamban mutatkozó
különbségek csökkentése.
„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia
A Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolja, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik
nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.
A törvény minden gyermekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyermekeknek kell prioritást kapniuk,
akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. Másik
fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége. Ez a gyermekek és a társadalom közös
távlati érdeke.
A szegény gyermekkor nem csak az anyagi javak hiányát jelenti, hanem azt is, hogy a gyermekek előtt
lezáródnak azok a lehetőségek, amelyek révén jó eséllyel kapcsolódnak be a társadalom nagy rendszereibe,
munkába, állampolgári részvételbe, egyáltalán: hozzájuthatnak a tisztes megélhetéshez.
Roma Integráció Évtizede Program
A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő
bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó
célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok
eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási
területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani.
A Stratégiai Tervben meghatározott feladatok elsősorban területi (hátrányos helyzetű térségek, települések)
és szociális szempontok (pl. hátrányos helyzet, tartós munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség, stb.) illetve ezek metszete - alapján határozzák meg a legfontosabb intézkedéseket, amelyek hosszú távon
biztosíthatják a legszegényebbek - köztük nagy arányban romák - valós társadalmi és gazdasági integrációját.
Nemzeti Ifjúsági Stratégia
A stratégia általános célja: az ifjúságban rejlő erőforrások kibontása, e korosztály társadalmi integrációjának
elősegítése. A dokumentum kiemelt célként rögzíti egyebek mellett a kirekesztettség, kisodródás
megakadályozását, az unió által deklarált célok átvételét, a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok
közötti kapcsolatok fejlesztését.
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A stratégia speciális célokat is megfogalmaz, ezek között szerepel az ifjúsági korosztályok társadalmi, egyéni
felelősségének fejlesztése, integrációjának segítése, a gyermekvállaláshoz szükséges feltételek, a
munkavállalás, otthonteremtés elősegítése.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt 31. §-a az
alábbiak szerint rendelkezik:
(1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat)
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint
a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről,
illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt
problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv
elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi
esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes
szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program
és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási
esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek
összhangjáról.
(3) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését
segítő intézkedésekre,
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni
fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
biztosításához szükséges intézkedésekre,
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve
javítják foglalkoztatási esélyeiket.

Helyi szinten az önkormányzat Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Közmeghallgatás során
Lakossági Fórum szervezésével, a lakosság döntésein keresztül fejezi ki elkötelezettségét az esélyegyenlőség
területén, hiszen a jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatok ellátásán túl a község nem
önkormányzati fenntartású intézményeivel, társszervekkel, civil szerveződéseivel, egyházaival,
önszerveződéseivel, társulásaival, egyesületeivel és alapítványaival közösen (gyakorta azok anyagi támogatása
mellett) törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén.
Csörnyeföld Község Önkormányzata az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége során mindent megtesz
annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet
játszanak, elősegítve ezzel a község lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is.
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Fontos megemlíteni azokat a koncepciókat, programokat és terveket, melyek jóllehet egy-egy szektor konkrét
célkitűzéseit és terveit határozzák meg, mégis szervesen és elválaszthatatlanul kapcsolódnak az
esélyegyenlőség kérdésköréhez. A teljesség igénye nélkül:
- Csörnyeföld Község költésvetési koncepciója
- Csörnyeföld Község közmunkaprogramja
- Településképi Arculati Kézikönyv
- Rendezési terv
- Csörnyeföld Muraszemenye Szociális Alapszolgáltatási Társulási megállapodása
- Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva Községek Szociális Intézményi Társulási
megállapodása
- Bázakerettyei Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

Az esélyegyenlőség eszméjének egyre mélyebb és szélesebb körű társadalmi tudatosulása következtében
Csörnyeföld Község Önkormányzata a következőkben felvázolt települési esélyegyenlőségi programot alkotja
meg.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
- Csörnyeföld 1/2018. (II.28.) Költségvetési koncepció
- Településképi Arculati Kézikönyv
- Rendezési terv
- Településkép védelméről szóló rendelet
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Társulások:
- Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás
- Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás
- Kerkamenti Települések Szövetsége
- Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva Községek
Intézményi Társulása
- Csörnyeföld Muraszemenye Szociális Alapszolgáltatási Társulása
- Bázakerettyei Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

Szociális

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
A jelen dokumentum elkészítéséhez a következő adathiányok mutathatók ki:
- Felnőttoktatással kapcsolatos pontos adatok hiánya.
- Háziorvosi által ellátott esetek száma településre vonatkozón nem mutatható ki.
- Nincs arra vonatkozó adat, hogy az idős korú személyeket mely hátrányos megkülönböztetés éri a
foglalkoztatás területén.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre Csörnyeföld községre
vonatkozóan. A jövedelmi helyzet alakulására a településen nyilvántartott gébjárművek számának figyelembe
vételével tudunk következtetni.
2017-ben Csörnyeföldön nyilvántartott gépjárművek száma: 147 db.
Lakásfenntartási támogatást 2018-ban 22 család vett igénybe.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és
a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve
nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
A mélyszegénység azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szint
esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai
képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli hiányosságokban mutatkoznak meg. Kialakulásának oka többek közt a
munkanélküliség, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságai. A
mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek
egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok
gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység.
Csörnyeföld Községben a mélyszegénységben élők számáról nincs pontos felmérés. Következtetéseket
azonban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételéből és az ehhez kapcsolódó halmozottan
hátrányos helyzet megállapításából tudunk levonni. 2018. évben 38 gyermek részesült rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben, ebből 36 gyermek részére hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet
került megállapításra. Megállapított hátrányos helyzetűek száma összesen 38 fő, akik közül 38 fő részére a
szülők alacsony iskolai végzettsége okán került sor. A családok száma amelyekben a hátrányos helyzetű
gyermekek élnek 20 család.
Csörnyeföld Községben 100 fő gyermekből 38 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ami
azt jelenti, hogy ezen gyermekek családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a 38.475.- Ft-ot, egyedülálló
esetén a 41.325.- Ft-ot. További következtetésként levonható, hogy a 100 fő gyermekből 36 fő, tehát a
községben élő gyermekek 36 %-a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben él.

A Gyvt. 19. § (2) bekezdése alapján a gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145%-át
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetekben, feltéve,
hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát (570.000,- Ft), együtt számítva
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az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,- Ft), azzal, hogy nem minősül
vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen
lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra
vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.
A Gyvt. 67/A. § alapján:

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
67/A. § * (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét
szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján
- megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) * a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a
településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények
között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg
kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező
időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetének fennállását.
(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben
az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag
kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a
fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.
(5) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának
igénybevételét elrendelő határozatában megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet fennállását. A
gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételét és a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt
utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő végleges határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése
szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére.
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(6) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának
megszűnése vagy megszüntetése esetén megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet fennállásának
megszűnését. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételének és a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló
fiatal felnőtt utógondozói ellátásának megszűnéséről vagy megszüntetéséről szóló végleges határozatát
megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott
15-64 év közötti állandó népesség (fő)
álláskeresők száma (fő)
Év

Férfi

(TS
0803)

Nő
(TS 0804)

(TS 0803)
Fő
2012
136
151
2013
140
151
2014
134
150
2015
133
144
2016
132
147
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Összesen

Férfi (TS 0801)

Fő
287
291
284
277
279
-

Fő
19
17
13
11
9
14

%
13,8%
11,8%
9,9%
8,5%
7,0%
-

Nő (TS 0802)
Fő
29
25
24
18
17
14

%
19,4%
16,7%
15,7%
12,5%
11,4%
-

Összesen
Fő
48
42
37
29
26
28

%
16,7%
14,3%
12,9%
10,6%
9,3%
-

A 3.2.1. számú táblázat alapján elmondható, hogy az álláskeresők aránya 15-64 év közötti lakossághoz
viszonyítva évről évre csökkenő tendenciát mutat.
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma és aránya nemek szerint

Év

180 napnál hosszabb
ideje regisztrált
munkanélküliek
aránya (TS 1501)
%

180 napon túli nyilvántartott
álláskeresők száma nemek
szerint

Férfi

Nő

Nők és férfiak aránya, a 180 napon túli
nyilvántartott álláskeresőkön belül

Összesen

Férfiak

Nők

2012

20

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

2013

34

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

2014

28

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

2015

25

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

2016

24

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

2017

26

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A 3.2.3. számú táblázat alapján elmondható, hogy2017-ben 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek
száma 26 fő.
A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma évről-évre csökken, vélhetően köszönhető a
közfoglalkoztatási programoknak.
A nyilvántartott álláskeresőkön belül a legkiszolgáltatottabb csoportok az aluliskolázottak, a pályakezdők, a
nők és az 50 év feletti korosztály. A kormányzat már kiemelt figyelmet fordít ezen csoportok munkaerő-piaci
esélyeinek növelésére, s az ehhez szükséges eszközök is többnyire rendelkezésre állnak. Különösen nagy
hangsúlyt kapott a TÁMOP 1.1.2 program keretében rendelkezésre álló keret hatékony felhasználása. A
program lehetőséget ad az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők felzárkóztatását célzó, illetve szakmával
nem rendelkezők piaci igényeknek megfelelő szakmai, valamint az elavult szakmával rendelkezők átképzésére.
A program keretében prioritást élveznek a fenti célcsoportba tartozó álláskeresők.
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2013. évben a településen a munkanélküliek számával összefüggésben a 180 napon túli nyilvántartott
álláskeresők száma jelentős mértékben csökkent. 2014. év decemberében a Munkaügyi Hivatal jelentése
szerint Csörnyeföld községben a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek száma csupán 8 főre
tehető.
2018. október hónapban nincs regisztrált álláskereső személy a településen.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
2011. évi adatok adatokból látszik, hogy míg a közel azonos létszámú férfi és nő 15-x évesek számának
figyelembevételénél, az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező nők száma jóval több a
férfiakénál. A 2001. évi adatokhoz viszonyítva azonban jelentős mértékben csökkent az aluliskolázottság.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában
Férfi (TS 1601)

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak
százalékában

Nő (TS 1602)

%
%
87,7%
69,8%
2001
2011
95,8%
85,8%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás
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Férfi

Nő

%
12,3%
4,2%

%
30,2%
14,2%

3.2.6.

számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség
szerint

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
Év

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

Fő
2012
48
2013
42
2014
37
2015
29
2016
26
2017
28
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
(TS 0901)

Általános
iskolai
végzettség (TS
0902)

Fő
7
8
7
4
5
4

Fő
19
18
18
15
13
15

%
14,1%
18,0%
17,7%
14,5%
18,3%
14,4%

%
40,1%
42,5%
47,6%
49,6%
49,0%
53,2%

8 általánosnál
magasabb
iskolai
végzettség (TS
0903)
Fő
%
22
45,8%
17
39,5%
13
34,7%
11
35,9%
9
32,7%
9
32,4%

A 3.2.6. számú táblázat alapján elmondható, hogy 2017-ban a nyilvántartott 28 fő álláskeresőből 4 fő 8
általánosnál alacsonyabb végzettséggel, 15 fő 8 általános végzettséggel, míg 9 fő 8 általánosnál magasabb
iskolai végzettséggel rendelkezik.
2017-es évben a csökkenő munkanélküliség eredménye képen a 8 általános iskolánál magasabb végzettséggel
rendelkezők nagyobb eséllyel helyezkedtek el a munkaerőpiacon az előző évekhez képest. Nyilvántartott
álláskeresők zömét a 8 általános iskolát végzettek, valamint a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségű emberek
alkotják.
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
Általános iskolai felnőttoktatásban
tanulók száma
(TS 3401)

Év

8. évfolyamot eredményesen
befejezte a felnőttoktatásban
(TS 3301)

Fő

Fő

2012
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
2014
n.a.
n.a.
2015
n.a.
n.a.
2016
n.a.
n.a.
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat
(TÁKISZ)

Év

%
-

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
Szakközépis
Középfokú
Szakiskolai
kolai
Gimnáziumi
felnőttokta
Középiskolai tanulók száma a
felnőttoktatásban felnőttoktat felnőttoktat
tásban
felnőttoktatásban (fő) - (TS
résztvevők száma
ásban
ásban
résztvevők
3601)
(TS 3501)
résztvevők résztvevők
összesen
száma
Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

Fő

####### #HIÁNY
#HIÁNYZIK
#
ZIK
####### #HIÁNY
2013
0
#HIÁNYZIK
#
ZIK
####### #HIÁNY
2014
0
#HIÁNYZIK
#
ZIK
####### #HIÁNY
2015
0
#HIÁNYZIK
#
ZIK
####### #HIÁNY
2016
0
#HIÁNYZIK
#
ZIK
####### #HIÁNY
2017
0
#HIÁNYZIK
#
ZIK
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási
Információs Szolgálat (TÁKISZ)
Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában adatok nem állnak rendelkezésre.
2012

0
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
korcsoportok szerint
2012
2013
2014
2015
2016
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők száma
Fő összesen
48
42
37
29
26
összesen
Fő
1
1
3
3
2
20 év alatti (TS 1002)
%
2,1%
3,0%
6,8%
9,4%
5,8%
Fő
10
8
7
5
3
20-24 év (TS 1003)
%
20,8% 19,8% 18,4% 16,2% 12,5%
Fő
6
4
3
2
2
25-29 év (TS 1004)
%
13,0% 8,4%
6,8%
5,1%
7,7%
Fő
4
6
3
3
3
30-34 év (TS 1005)
%
7,3%
15,0% 8,2%
11,1% 10,6%
Fő
9
5
5
4
2
35-39 év (TS 1006)
%
17,7% 10,8% 13,6% 12,0% 8,7%
Fő
4
6
4
3
3
40-44 év (TS 1007)
%
8,3%
13,8% 10,9% 10,3% 9,6%
Fő
4
4
4
3
2
45-49 év (TS 1008)
%
8,3%
8,4%
9,5%
10,3% 6,7%
Fő
5
3
4
3
4
50-54 év (TS 1009)
%
10,9% 7,2%
11,6% 11,1% 15,4%
Fő
4
5
4
3
4
55-59 év (TS 1010)
%
8,3%
10,8% 11,6% 10,3% 15,4%
Fő
2
1
1
1
2
59 év feletti (TS 1011)
%
3,1%
3,0%
2,7%
4,3%
7,7%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2017
22
2
10,3%
2
10,3%
1
5,7%
1
3,4%
2
6,9%
4
16,1%
1
3,4%
2
6,9%
4
16,1%
5
20,7%

2016. és 2017. években az álláskeresők összetétele kedvezőbben alakult az előző évekhez képest, az iskolai
végzettséget, nemek szerinti összetételt és az ellátásban töltött időt vizsgálva. Ebben nagy mértékben
közrejátszatnak a közfoglalkoztatási programok, melynek köszönhetően jelentős mértékben visszaesett a
munkanélküliség.

c) közfoglalkoztatás
Csörnyeföld Községben évről-évre csökken a közfoglalkoztatottak létszáma. Az önkormányzat polgármestere
és képviselői igyekeznek minden évben közfoglalkoztatási programban részt venni, ezzel is esélyt nyújtani az
alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, és tartós munkanélküliek elhelyezkedésére.
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2012.-ben a településről 10 fővel indult el háztáji növénytermesztés és raktározás elnevezésű OKJ –s
bizonyítványt adó felnőttoktatás melyet szintén a közfoglalkoztatás keretein belül szerveztek.
2016. évben két közfoglalkoztatási program indult Csörnyeföld településen, egy helyi sajátosságokra épülő,
mely a település romos házainak lebontására helyezte a hangsúlyt, továbbá egy mezőgazdasági program.
A helyi sajátosság program részeként sor került az Önkormányzat tulajdonában lévő 4 db romos, lakhatatlan
épület bontására. A bontás során kikerülő téglát, tetőcserepet, faanyagot válogattak és a parkokban,
közterületeken használták fel. A bontásból kikerülő anyagból és önkormányzati területről kivágandó 12 db
fenyőből a Falugondnoki autó elhelyezésére alkalmas 6 x 4 m-es fa szerkezetű tároló hely került megépítésre.
A program keretében az Önkormányzat Dózsa út 15 szám alatti épületében egy gyümölcs és tökmag, valamint
olajos magvak feldolgozására alkalmas kisüzem került kialakításra. Az épületben jelentős átalakításra nem volt
szükség, kisebb volumenű építészeti, épületgépészeti és villanyszerelési munkák elvégzésére került sor. Az
építészeti átalakítást és helyreállítást a programban részt vevő személyek végezték. A program
megvalósításával létrejött egy foglalkoztatást elősegítő, a Start mezőgazdasági program terményeit és a helyi,
valamint környező település mezőgazdasági programjaiban és a lakosság által megtermelt
paradicsom,gyümölcs,és olajos magvak további feldolgozására alkalmas kisüzem. Ezt később egy helyi
termékértékesítő hellyel is kívánják bővíteni.
2018. március 1. naptól 15 fő bevonásával indult a Mezőgazdasági program.
A Mezőgazdasági termelés program célja, hogy a korábbi évek Startprogramjában résztvevők részére a
gyakorlati ismereteket hasznosítva értékteremtő növénytermesztéssel munkát biztosítson az önkormányzat.
Cél továbbá, hogy a rövid élelmiszerlánc program keretében a lakosság, a közétkeztetést végző intézmények
helyben termelt, egészséges növényeket használjanak fel étkeztetésre. A program keretében a korábban
karácsonyfának telepített 1,5 ha-os fenyő, intenzív és őshonos fákból álló gyümölcsös és a szőlészeti génbank
gondozása mellett 0,64 ha-on burgonyát, 0,6 ha-on káposztát, vöröshagymát, babot, paradicsomot és paprikát
és csemegeuborkát termesztettek. Folytatatták az olajtök termesztését 0,4 ha-on, amiből a betakarítás után
tökmagolajat préseltettek. A megtermelt növényeket az iskolai-óvodai és közétkeztetésben, a környező
éttermeknek és lakosságnak értékesítve, valamint egy részét szociális támogatásként juttatták a
rászorulóknak. Az önkormányzat tulajdonában álló erdőterületek aljnövényzet tisztítását is a program
keretében végezték. A gyümölcsfák lemetszett ágait, a letermelt cserjéket a Kazánprogram keretében
beszerzett aprítógéppel feldolgozták és az önkormányzati épület fűtésére hasznosították. A termőre forduló
gyümölcsös hasznosítására, illetve lakossági igények kielégítésére a programban gyümölcsfeldolgozó eszközök
beszerzését, gyümölcslé-és lekvárkészítésre, majd ezt követően tök-és olajos magvak feldolgozására alkalmas
gépek kerültek beszerzésre, melynek célja helyi terméket előállító manufaktúra kialakítása.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb.)
Csörnyeföld Községben rendkívül kevés álláslehetőség nyílik az emberek számára. A térség természeti
adottságaiból adódóan Csörnyeföldön a jellemző gazdálkodási tevékenység a szántóföldi növénytermesztés, a
kertgazdálkodás és a szőlő- és gyümölcstermesztés. Jelen vannak még faipari, illetve bolti kiskereskedelmi
kisvállalkozások is, azonban ezekben a kisvállalkozásokban csekély számmal fordulnak elő alkalmazottak.
A munkavállalók nagy része a közeli kisvárosokban helyezkedik el, valamint egyre népszerűbb a fiatal lakosok
körében a horvát, szlovén, osztrák határ közelsége miatt a külföldi munkavállalás.
A Községben élő munkanélküliek a Lenti Járási Hivatal Letenyei Munkaügyi központjával tartják a kapcsolatot,
onnan kapják meg a szükséges információkat a munkalehetőségekről, képzésekről.
A községben élő aktív korú munkavállalók továbbra is a helyben működő szántóföldi növénytermesztéssel,
kertgazdálkodással és szőlő-gyümölcstermesztéssel foglalkozó vállalkozásoknál helyezkednek el.
A közfoglalkoztatási programok 2018. évben 15 ember részére nyújtottak álláslehetőséget.
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2017. év folyamán az M7-es autópályát Szlovéniával összekötő autóút négysávosítása uniós forrásból történik
meg mintegy 10 kilométeren. Ezen munkálatok elvégzésére újabb munkalehetőség nyílt a településen élők
részére is.
A településről legtöbben, a közeli kisvárosban Letenyén az OWI Zala Bt.-nél, valamint a Müller Drogéria
Magyarország Bt.-nél helyezkedtek el.
Az OWI Zala Bt. 1989. óta működik, fa és műanyagipari termékeket gyárt és forgalmaz. jelenleg egy
középméretű családi vállalkozásként jellemzik magukat. Jelenleg a térségből 146 fő részére nyújtanak
álláslehetőséget.
A budapesti Müller Drogéria Magyarország Bt. 2012 januárjában 458 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert az Új Széchenyi Terv „Komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás támogatása” című
pályázati kiírásán. A 2,514 milliárd forint összköltségű beruházás keretében a társaság megkezdte a közel 20
ezer m2 alapterületű elosztóközpontjának építését Letenyén. A beruházás nagyszámú munkahelyteremtése
miatt kiemelt jelentőségű az érintett térségben. Az Európa-szerte egyre bővülő, hazánkban 34 kiskereskedelmi
üzlettel rendelkező német illetékességű Müller cégcsoport a 9 ezer m2-es biatorbágyi logisztikai központjának
jelentős bővítéséről döntött, az új 20 ezer m2-es elosztó központ Letenyén került felépítésre. Az új,
professzionálisan felszerelt raktárbázis kedvező fekvésének köszönhetően a magyarországi üzletek mellett a
Horvátországi és Szlovéniai üzletek áruellátását is biztosítja. A kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező új
telephelyen folyó munka – beáramló termékek fogadása, szortírozása, címkézése, egységrakományok
összeállítása - rendkívüli emberigénye miatt jelentős, több száz fős munkahelyet teremt a hátrányos
helyzetűnek minősített kistérségben. A településekről autóbuszokkal szállítják a dolgozókat a telephelyre, így
a közlekedési nehézségek nem jelenthetnek gondot a munkavállalók részére.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A településen a pályakezdő fiatalok száma helyi közvélemény alapján évről évre csökken. A fiatal iskolát
végzett álláskeresők a növekvő munkaerőhiány okán hamar el tudnak helyezkedni, ill. sok esetben a
gyakorlati helyet biztosító munkáltatók már konkrét álláshellyel kínálják a frissen végzett munkavállalókat.
Míg 2008-ban 4 fő, addig 2012-ben 10 fő pályakezdő álláskereső van nyilvántartva. A helybéli fiatalok
tanulmányaikat nagyvárosokban, a fővárosban folytatják, és a tanulmányaik befejeztével sokan ott is
helyezkedtek el.
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma (A táblázat kitöltése és
elemzése opcionális.)
18-29 évesek száma
Év

Férfi

Nő

Összesen

Fő

Fő

Fő

2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
férfi
Fő

%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Nő
Fő

Összesen

%

Fő

%

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

0
0
0
0
0
0

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A TeIR adatbázisában nem áll rendelkezésre adata a nyilvántartott pályakezdő álláskeresőkről.
A munkát nem találó pályakezdőknek lehetőségük van átképezni magukat, melyben a Lenti Járási Hivatal
Letenyei Munkaügyi Központja lehet a segítségükre.
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
A foglalkoztatást, felnőttképzést a Lenti Járási Hivatal Letenyei Munkaügyi Központja Csörnyeföld Községi
Önkormányzatával együttműködve koordinálja. Információt nyújtanak a foglalkoztatási lehetőségekkel,
továbbképzésekkel, felnőttképzésekkel, állásbörzékkel kapcsolatban. A közfoglalkoztatásban résztvevők
kiválasztása is a munkaüggyel egyeztetve történik.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Sajnos Csörnyeföld Község kevés saját fenntartású intézménnyel rendelkezik, ezért nem tud ilyen mértékű
foglalkoztatást biztosítani a mélyszegénységben élők és romák részére. Egyetlen lehetőségük ezeknek az
embereknek a közfoglalkoztatási programokban rejlik. Csörnyeföldön 2012-ben 30 közfoglalkoztatott
dolgozott, melyből 17 fő a mélyszegény rétegből került ki, valamint 80%-ban roma származásúnak vallja magát.
A 2018-as évben március 1-ével kezdődött meg a közfoglalkoztatás a községben és összesen 15 embernek
tudott munkát biztosítani, mely emberek nagy része mélyszegénységben élő és roma származásúnak vallja
magát.
A közfoglalkoztatási programokon túl a magát roma származásúnak valló emberek egyre többen helyezkednek
el a Müller Drogéria Magyarország Bt.-nél, továbbá egyre többen létesítenek külföldi munkaviszonyt.
2017. év folyamán az M7-es autópályát Szlovéniával összekötő autóút négysávosítása uniós forrásból
történik meg mintegy 10 kilométeren. Ezen munkálatok elvégzésében újabb munkalehetőség nyílt a
településen mélyszegénységben élők részére is.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hátrányos megkülönböztetésként érinti a munkanélkülieket, hogy:
- a mélyszegénységben élők és roma származásúak iskolai végzettsége alacsony,
- a nőket a gyermekvállalás miatt, vagy már a gyermek megléte miatt kevesebb számban
foglalkoztatják,
- a község távol esik a várostól, munkába járás költsége magas.
2020-as felülvizsgálatkor Csörnyeföld községben változott a szociális rendelet Csörnyeföld Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(III.13.)önkormányzati rendelete a hatályos.
Ingyenes lett az időseknek a házi segítségnyújtás.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma stb.
Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat jegyzője a törvényben
meghatározott feltételek szerint


rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg.

A települési önkormányzat képviselő-testülete a törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében
meghatározott feltételek szerint települési támogatásként




Lakhatási támogatást,
Gyógyszertámogatást,
Rendkívüli települési támogatást (átruházott hatáskörben – polgármester)
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-

eseti segély,
időszaki támogatás – maximum 6 hónapra biztosított
kamatmentes kölcsön

25

-

rendkívüli gyógyszersegély
gyermekvédelmi segély
temetési segély
iskolakezdési támogatás




Köztemetést,
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjat állapít meg.

A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és a 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 ezen jogszabályokat. A
törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-étől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere is 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakult.
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. 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, emelet 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.
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére. Az
önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől szintén kikerülnek a szociális törvényből. Az
önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára.
A méltányossági közgyógyellátás szabályai is kikerültek a szociális törvényből 2015. március 1. napjával, ettől
az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező, az önkormányzat települési támogatás keretében
biztosíthat támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.
A méltányossági ápolási díj a települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. Az erre vonatkozó
szabályok 2015. március 1-étől szintén kikerültek a szociális törvényből.
Önkormányzati segély: Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-étől egységesen
települési támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban
áll, hogy a települési támogatásokról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében
milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az
önkormányzatok mérlegelési jogkörébe került.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal 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.
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Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példázóan 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.

I.

Mindezek figyelembe vételével Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§(1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) törvény 1.§ (2) bekezdésében, 26.§-ban, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ban, 132.§
(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg a szociális ellátásokról szóló 1/2015.
(II.16.) számú önkormányzati rendeletét:
Fejezet
Bevezető rendelkezések
1. § E rendelet célja, hogy Csörnyeföld község lakossága szociális biztonságának megteremtése és
megőrzése érdekében, meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális pénzbeli
és természetben nyújtott ellátások formáit, a jogosultsági és eljárási szabályokat, illetve azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.
2. § A rendelet hatálya az Szt-ben meghatározott személyekre terjed ki.
3. § (1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos
eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat.
(2) A szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell
benyújtani. A kérelem benyújtható postai küldeményként vagy személyesen a Bázakerettyei Közös
Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltségén (továbbiakban: önkormányzati hivatal).
4. § (1) A kérelemhez csatolni kell az Szt.-ben, és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006.(III.27.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Szmr.), valamint a jelen rendeletben
meghatározott iratokat.
(2) A szociális ellátások megállapításakor a jövedelem számítására vonatkozó szabályokat az Szt.
tartalmazza.
5. § (1) Nincs szükség igazolásra, ha az adatok az eljáró hatóság nyilvántartásában fellelhetőek.
(2) Az eljáró hatóság a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg, szükség esetén
környezettanulmányt kell beszerezni.
(3) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére – a
felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja az eljáró hatóság rendelkezésére, vagy a
környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást az eljáró hatóság megszünteti vagy a
rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
6. § (1) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal szociális helyzetének feltárásában.
(2) A benyújtott jövedelem és vagyonnyilatkozatban szereplő adatok valódisága az eljárás során helyszíni
környezettanulmány készítésével ellenőrizhető. Amennyiben az ügyfél a környezettanulmány elkészítését nem
teszi lehetővé, és emiatt a tényállás nem kellően tisztázott, a hatáskör gyakorlója a rendelkezésre álló adatok
alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti.
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
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7. § (1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szt. 17. §-ának
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A polgármester a kötelezett kérelmére a határozatát egy ízben méltányosságból módosíthatja oly módon,
hogy a visszafizetendő összeg mértékét csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, feltéve,
hogy az igénybevételtől egy év még nem telt el és a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely az adós
vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. A
részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb 12 hónapnál.
(3) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett – a döntés közlésétől számított 15 napon belül
az eljáró hatóságon benyújtott vagy postai úton eljuttatott – illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
II. Fejezet
Az ellátások rendszere
8. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni ellátás
nyújtható.
(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult részére a képviselőtestület, vagy a képviselőtestület által
átruházott hatáskörben a polgármester pénzbeli és természetbeni ellátásként az alábbi támogatásokat
biztosítja:
a) Települési támogatásként
aa) lakhatási támogatást
ab)[1],
ac) gyógyszertámogatást.
b) Rendkívüli települési támogatást.
c) Köztemetést.
d) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjat.
III.

fejezet
Települési támogatások
Lakhatási támogatás
9. § (1) A képviselő testület lakhatási támogatást biztosít a szociálisan rászoruló háztartások részére a
háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, így különösen a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás,
a csatornahasználat és a szemétszállítás díjhoz, illetve a tüzelőanyag költségeihez.
(2) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással
összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(3) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül
élő esetében a 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
10. § (1) A lakhatási támogatás havi összege 3.000- 6.000,-Ft között állapítható meg.
11. A jogosultságokat a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától 12 hónapra kell megállapítani.
12. A lakhatási támogatásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem legkorábban a
megszűnést követő hónapban nyújtható be. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi
jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.
(4) Ha a lakhatási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt
megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben
kell folyósítani, de a támogatás folyósítását a változás, vagy a haláleset hónapját követő hónap első napjával
meg kell szüntetni.
11. § (1) A lakhatási támogatás egyéb feltételeként az önkormányzat előírja, hogy a kérelem benyújtója,
illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa.
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(2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult köteles az általa
életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területét, járdát
tisztán tartani, az ingatlan állagmegőrzését és rendeltetésszerű használhatóságát, valamint higiénikus
állapotát biztosítani.
(3) A (2) bekezdésben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de
legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – fel
kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a
kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni.
12. § Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
Ápolási díj
13. §[2]
Gyógyszertámogatás
14. § (1) A képviselőtestület gyógyszertámogatást állapít meg annak a szociálisan rászorult személynek,
aki nem jogosult közgyógyellátásra, és akinek esetében az alábbi feltételek fennállnak:
a. családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át, továbbá
b. a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
20%-át eléri.
(2) Az elismert havi rendszeres gyógyszerköltséget a háziorvosi javaslat alapján kiállított gyógyszertári
igazolás alapján kell meghatározni, melyet a kérelemhez csatolni kell.
(3) A gyógyszertámogatás havi összege az elismert havi gyógyszerköltség 50%-a maximum 5.000,-Ft.
(4) A gyógyszertámogatásra való jogosultságot egy évre kell megállapítani, azonban ha ezen időtartam alatt
a jogosult részére közgyógyellátás kerül megállapításra, a részére folyósított gyógyszertámogatás a
közgyógyellátásra való jogosultság napjától megszűnik.
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
14/A. § (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról a képviselő-testület
évente határoz. A pályázati kiírást az önkormányzat hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján közzé kell
tenni.
(2) A pályázatot pályázati űrlapon, írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
(3) Az „A” típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási intézmény által
kiállított eredeti igazolás arról, hogy a pályázó milyen képzéstípuson vesz részt.
(4) A „B” típusú pályázat esetén a pályázó az űrlapon köteles megadni telefonszámát, e-mail címét,
adóazonosító jelét.
(5) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles a maga, valamint családja személyi adatairól,
jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, és a jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó adatokat,
bizonyítékokat a pályázati űrlaphoz becsatolni.
14/B. § (1) Ösztöndíjban az a hallgató részesülhet:
a) aki a pályázatban előírt feltételeknek megfelel,
b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének ötszörösét,
c) aki a Hivatalba a pályázatát határidőre benyújtotta, és a pályázat kötelező mellékleteit
hiánytalanul csatolta.
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(2) A képviselő-testület mérlegelési jogkörében dönt az ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról vagy
elutasításáról, illetve az ösztöndíj összegéről. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
(3) A képviselő-testület az ösztöndíjat havi 3.000,- 5 000,- Ft közötti összegben állapítja meg. A megítélt havi
támogatás összegének 100,- Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.
(4) Az ösztöndíj-támogatás időtartama:
a) "A" típusú ösztöndíj esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév,
b) "B" típusú ösztöndíj esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
(5) Ösztöndíjban nem részesülhet az a hallgató, aki más települési önkormányzat hasonló célú ösztöndíját
elnyerte.
(6) A képviselő- testület döntése során és azt követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: Általános Szerződési
Feltételek) szerint jár el.
(7) A megítélt ösztöndíjak összegét az önkormányzat egy tanulmányi félévre egyösszegben, az Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott ütemtervben megjelölt határidőre az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő számlájára átutalja. Az ösztöndíjat az azt elnyert pályázóknak az a felsőoktatási intézmény
utalja, ahol a hallgató a képzésben részt vesz.”
IV. Fejezet
Rendkívüli települési támogatások
15. § (1) A képviselőtestület által átruházott hatáskörben a polgármester rendkívüli települési
támogatásra való jogosultságot állapít meg azon személyek részére, akik önmaguk, családjuk
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező
többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, elsősorban az Szt. 45.§(4) bekezdésében
meghatározott esetekben.
(2) Rendkívüli települési támogatás formái:
a) eseti segély
b) időszaki támogatás - maximum 6 hónapra biztosított támogatás formájában,
c) kamatmentes kölcsön,
d) rendkívüli gyógyszersegély
e) gyermekvédelmi segély
f) temetési segély
g) iskolakezdési támogatás.[3]
16. § (1) A 15.§ (2) bekezdés a),b), c), d), e), pontjaiban foglalt segélyre jogosult az a személy, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 150%át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg.
(2) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az önkormányzati segély összege a 15. §
(2) bekezdés a), d) e) pontjai esetében az adott naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
(3) Az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó
dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására lehet kötelezni a jogosultat.
17. § (1) Az eseti segély egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 5.000,-Ft és nem haladhatja meg a
10.000,Ft-ot.
(2) Időszaki támogatás elsősorban azon egyedül élő személyeknek, különösen pályakezdő fiatalok,
munkanélküli ellátásban nem részesülő személyeknek állapítható meg, akik létfenntartásukhoz semmilyen
jövedelemmel nem rendelkeznek, munkába állásuk nem oldható meg.
(3) Az időszaki támogatás havi összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 50%-át nem haladhatja meg.
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18. § (1) A jogosult önhibáján kívüli okból bekövetkező anyagi veszélyhelyzet - különösen elemi kár esetén az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, ha a kölcsönben
részesülő megállapodásban vállalja a kölcsön összegének havi egyenlő részletekben egy év alatt
történő visszafizetését.
(2) A kölcsön összege legfeljebb 100.000,-Ft-ig terjedhet.
19. § (1) Rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott igény megállapításának a 16.§ (1) bekezdésében
meghatározottakon túl további feltétele, hogy az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás
költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, és a kérelmező a
kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban és gyógyszertámogatásban.
(2) Rendkívüli gyógyszersegély iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló gyógyszertári igazolás.
(3) A segély összege a gyógyszerköltség 50 %-a maximum 10.000,-Ft.
20. § (1) A gyermekvédelmi segély megállapításához csatolni kell a jövedelemigazolásokon felül a
segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat, különösen tankönyv, kollégiumi díj
költségeiről szóló igazolásokat.
(2) A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve
a fiatal felnőttnek kell folyósítani. A támogatás összege 5.000-10.000,Ft között állapítható meg. Az egy
családban élő gyermekek részére nyújtható támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg a
16.§ (2) bekezdésében meghatározott mértéket.
21. § (1) Temetési segély adható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott és a temetés költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének
háromszorosát nem haladja meg.
(2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %ánál.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegeként az önkormányzat 200.000,- Ft-ot ismer el.
(4) A temetési segély iránti kérelmet a temetést követő 30 napon belül lehet benyújtani, a kérelemhez
csatolni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát és a temetés költségeit igazoló számlákat.
22. § (1) A polgármester az e rendeletben szabályozott rendkívüli települési támogatást méltányosságból
abban az esetben is megállapíthatja, ha az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában
vagy az egyedül élő egyedülálló kérelmező esetén a 15.§ (1) bekezdésében előírt jövedelmi
feltételektől legfeljebb 15 %-kal tér el, feltéve, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg
hitelt érdemlően igazolja, hogy a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően az alábbi körülmények
valamelyike fennáll:
a. kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz,
b. 12 hónapon belül a kérelmező vagy házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa álláskeresővé vált és
nem részesül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rendszeres szociális segélyben,
c. a kérelmező vagy vele együtt élő házastársának, gyermekének betegsége, balesete miatt végzett
ápolás, gondozás okán kérelmező 30 egymást követő napot meghaladóan táppénzt vesz igénybe,
d. kérelmezőt és családját elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet sújtotta és az eset összes
körülményét mérlegelve az ellátás hiánya a kérelmező, vagy családja létfenntartását veszélyeztetné.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körülmények fennállását a kérelmezőnek hitelt érdemlően
bizonyítania kell.
(3) Méltányosság kérelmező és családja esetében az adott naptári évben egy alkalommal
gyakorolható.
22/ A. § (1) Iskolakezdési támogatás nyújtható évente egy alkalommal azon csörnyeföldi lakos tanuló
részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori minimálbér kétszeresét nem
haladja meg és a következő bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
2. A támogatás összege általános iskolai tanulók részére
a. ha más állami beiskolázási támogatásban részesülnek 6.000.- forint,
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b. ha nem részesülnek más állami beiskolázási támogatásban 10.000.- forint.
3. A támogatás összege a középiskolások részére
a. akik részesülnek más állami beiskolázási támogatásban 10.000.- forint,
b. akik nem részesülnek más állami beiskolázási támogatásban 15.000.- forint
4. Az iskolakezdési támogatás csak kérelemnyomtatványon igényelhető.
5. A támogatási kérelem benyújtásának határideje minden tanév kezdésének évében augusztus 15 és
október 10. napja között.[4]
V. Fejezet
Természetben nyújtandó ellátások
Köztemetés
23. § (1) A köztemetés elrendelése esetén a Szt. 48. §-ának szabályai szerint kell eljárni.
(2) Az eltemettetésre köteles személy kérelemre részben vagy egészben mentesíthető a köztemetés
költségeinek megtérítése alól, ha
a. annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, így a vagyoni, jövedelmi és
egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy az eltemettetés költségeinek megfizetése
létfenntartását veszélyeztetné vagy
b. az eltemettetés költségeinek megtérülése annak az ingatlannak az értékéből várható, amelyben
kiskorú örökösök élnek, vagy
c. a közös tulajdon örökösei közül valamelyikük életvitelszerűen az ingatlanban él, és háztartásában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át

VI. Fejezet
Szociális szolgáltatások
Étkeztetés
24. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek étkeztetését az Inergon Kft.
által üzemeltetett konyhán keresztül, onnan történő elszállítással biztosítja.
(2) Az étkeztetést azok igényelhetik, akik a legalább napi egyszeri meleg étkezést maguknak vagy
eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, így különösen koruk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.
(3) A személyi térítési díj összegéről a kérelem elbírálásával egyidejűleg a polgármester dönt.
(4) A személyi térítési díj megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét
kell figyelembe venni. A személyi térítési díj összegét a rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint kell
megállapítani.
Házi segítségnyújtás
25. § (1) A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást az Szt. 63. §-ában
foglaltak szerint.
(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelemről a polgármester dönt.
Családsegítés[5]
26. § (1) A családsegítés az önkormányzat által a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzetekhez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott szolgáltatás.
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(2) Az önkormányzat az ellátást a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülésének
önkormányzata, vagyis Bázakerettye Község Önkormányzata által foglalkoztatott két fő családsegítő útján
valósítja meg.
(3) A Bázakerettyei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az egyén és a család számára nyújtott
szolgáltatása térítésmentes.
VII.

Fejezet
Születési támogatás
27. § (1) Születési támogatás adható azoknak a Csörnyeföld községben lakó házaspároknak vagy
bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
a) 18. életévüket mindketten betöltötték,
b) legalább az egyik szülő a kérelem benyújtásakor és azt megelőzően legalább 6 havi
munkaviszonnyal rendelkezik,
c) megfelelő komfortfokozatú lakóházban biztosítják a gyermek egészséges nevelését,
(2) A születési támogatás összege gyermekenként 40.000,-Ft, mely összeget a gyermek
bejelentkeztetése után 8 napon belül az önkormányzati hivatal pénzügyi csoportja a jogosult részére
az önkormányzattal kötött megállapodás alapján kiutal.
(3) Amennyiben a támogatásban részesülő a gyermek neveléséről nem gondoskodik, úgy köteles a
támogatást egy összegben, a mindenkori kamatokkal növelve az önkormányzat számlájára
visszafizetni.
Álláskeresési segélyben részesülők száma 2008-ban a 15-64 év közötti lakónépesség számához
viszonyítva 1% alatti értéket mutat.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804
összesen)

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

2
1
1
1
2
5

0,5%
0,4%
0,4%
0,5%
0,7%
-

2012
287
2013
291
2014
284
2015
277
2016
279
2017
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Álláskeresési járadékra jogosultak számában a nyilvántartott álláskeresők számához viszonyítva évrőlévre növekvő tendencia figyelhető meg.
2014. évtől a nyilvántartott álláskeresők száma csökkenést mutat, mellyel összefüggésben az álláskeresésre
jogosultak számában emelkedés látható. Ezek a nagyszámú eltérések a közmunkaprogramoknak
köszönhetőek, hiszen a programokba csak nyilvántartott álláskeresők vonhatók be. 2013-2018. években
nagy létszámban kerültek foglalkoztatásra a közfoglalkoztatás keretein belül a csörnyeföldi nyilvántartott
álláskeresők többek között Csörnyeföld Község Önkormányzatánál, a Nyugat- dunántúli Vízügyi
Igazgatóságnál, valamint a Zala Erdő Zrt. - Letenyei Erdészeténél. A programok általánosságban fél év 1 év
időtartamra szóltak, így sokan a program végeztével álláskeresési járadékra jogosultakká váltak, mellyel
összefüggésben az aktív korúak ellátását igénybe vevők száma is jelentősen lecsökkent.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(TS 1301)

Fő
2012
48
2013
42
2014
37
2015
29
2016
26
2017
28
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési
járadékra
jogosultak (TS
1201)
Fő
3
3
2
3
3
4

%
6,8%
7,2%
6,1%
8,5%
10,6%
14,4%

A 3.3.3 számú táblázat adatsora azt jelzi, hogy a településen szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, mint az aktív korúak támogatása nagy mértékben van jelen. Rendszeres szociális segélyt az az aktív
korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy támogatott
álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személy, aki nem
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rendelkezik rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak
álláskereső személy veheti igénybe.
Elmondható, hogy a szociális segély meghatározó mértékben jelenik meg a település alacsony jövedelmű
lakosságának körében.
3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek
száma
Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált
munkanélküliek száma
(negyedévek átlaga) - TS 1401
Év

(2015. február 28-tól az ellátás
megszűnik, vagy külön válik
EGYT-re és FHT-ra)
Fő

2012
17
2013
16
2014
14
2015
13
2016
9
2017
7
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők átlagos
száma 2015. márc. 1-től érvényes
módszertan szerint
(TS 5401)

Fő

15-64 évesek %ában

5,92%
5,50%
5,02%
4,69%
3,23%
#ÉRTÉK!

2
1
n.a.

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek
átlagos havi száma (2015. március
01-től az ellátásra való jogosultság
megváltozott)

Fő

Munkanélküliek %ában

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi szervezettel nyilvántartott álláskeresőként köteles
együttműködni. Január elsejétől közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők,
elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik a felajánlott munkalehetőséget az
iskolai végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni, emellett az önkormányzat
rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa
rendben.
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A fenti táblákat a munkanélküliségi adatokkal összevetve megállapítható, hogy a rendszeres jövedelem
nélkül élők hozzájutnak a támogatásokhoz.
2015. március 1-jétől a rendszeres szociális segély helyébe az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás lépet.
2015. február 28-áig felülvizsgálták azon személy aktív korúak ellátására való jogosultságát, akinek a részére
2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultságot állapítottak meg.
A felülvizsgálat eredményeként - ha az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak - a 2015. február 28-ig
rendszeres szociális segélyben részesülő személynek 2015. március 1-jétől egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatást állapítanak meg, ha:



egészségkárosodott személynek minősül, vagy
14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére
tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy
gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást
biztosító intézménybe illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják
biztosítani.

Az a személy, aki 2018. február 28-ig, helyesen 2015. február 28-ig arra való tekintettel részesült rendszeres
szociális segélyben, hogy a - rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti- és a felülvizsgálat során a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalja foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult. Amennyiben az együttműködési kötelezettség teljesítését
nem vállalja, a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát 2015. február 28. napjával megszüntetik.

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.
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Egyéb
Ebből
Ebből
Ebből
Ebből
lakáscélra
elégtelen
elégtelen
elégtelen
elégtelen
Bérlakás
Szociális
használt
Lakásállomány
lakhatási
lakhatási
lakhatási
lakhatási
állomány
lakásállomány
nem
(db)
körülményeket
körülményeket
körülményeket
körülményeket
(db)
(db)
lakáscélú
biztosító
biztosító
biztosító
biztosító
(TS 4201)
ingatlanok
lakások száma
lakások száma
lakások száma
lakások száma
(db)
213
5
213
6
213
6
214
8
208
8
n.a.

Csörnyeföld Községben 208 lakás található.
a) bérlakás-állomány
Csörnyeföld települ és nem rendelkezik bérlakás állománnyal.
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b) szociális lakhatás
Csörnyeföld település nem rendelkezik szociális lakás állománnyal.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Csörnyeföld településhez tartozó szőlőhegyen lévő nem lakáscélú ingatlanban él négy fő, lakhatási
körülménye jónak mondható, elektromos áram, ivóvízellátással rendelkezik az ingatlan.
e) lakhatást segítő támogatások
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

Év

Lakásfenntartási
Adósságcsökkentési
támogatásban részesített támogatásban részesítettek
személyek száma (TS 6001)
száma (TS 6101)

2012

31

n.a.

2013

41

n.a.

2014

41

n.a.

2015

48

n.a.

2016

36

n.a.

2017

33

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Miután a lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére. Az
önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez.
Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló1/2015.(II.16.) számú
rendelete 9.§-ában lakhatási támogatást biztosít a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai
által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez, így különösen a villanyáram-, a víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás
díjhoz, illetve tüzelőanyag költségeihez. Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, egyedül élő esetén 250%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek
összegének hányadosával. A lakhatási támogatás havi összege 3.000-6.000,- Ft között állapítható meg.
2017. évben lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez az önkormányzat 33 háztartás részére
nyújtott lakhatási támogatást a települési támogatás keretein belül.
Csörnyeföld Község Önkormányzata 2014. évtől minden évben pályázatot nyújt be szociális célú tűzifa
igénylése céljából a lakosság megsegítésére. 2018. évben 68 m3 szociális tűzifa mennyiséget nyert el
Csörnyeföld település.
2017. évben 59 m3 tűzifa került kiosztásra 24 háztartásban.
2018. évben 68 m3 szociális tűzifa kiosztásához nyert támogatást az önkormányzat.
Az elnyert szociális tűzifa kiosztásának feltételeit az önkormányzat rendeletben szabályozza:
Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018 (X. 12.) önkormányzati rendelete a
szociális célú tüzifa-támogatás helyi szabályairól
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Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
Cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feleadtakörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya Csörnyeföld község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező és a településen életvitelszerűen tartózkodó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (1) - (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.
(2) A rendeletben használt család, egyedül élő, háztartás és jövedelem fogalmára, valamint a
jövedelemszámítás szabályaira az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. §
(1) Természetben nyújtott szociális célú tűzifa-támogatást lehet megállapítani annak a tűzifával fűtő,
szociálisan rászorult személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át, és a háztartás
tagjainak vagyona nincs.
(2) A szociális célú tűzifa-támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni az (1) bekezdésben
meghatározott jogosultsági feltételnek megfelelő személyt, aki
a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
b) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására nem jogosult közfoglalkoztatott,
b) az Szt. szerinti időskorúak járadékára jogosult,
c) a települési támogatásra jogosult személyt, tekintet nélkül a települési támogatás természetbeni
vagy pénzbeli formában történő nyújtására, - különösen azt, aki a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez kapott támogatást-,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
e) háztartásban kiskorú gyermeket nevel,
e) a kérelem benyújtásakor a 70. életévét betöltötte,
f) azt a személyt, aki téli tüzelővel egyáltalán nem rendelkezik, vagy a rendelkezésre álló tüzifa
mennyisége a 2 m³-t nem haladja meg.
(3) A (2) bekezdés f) pontjában foglalt esetben, kétség esetén a jogosultsági feltétel meglétét a Bázakerettyei
Közös Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltségének (a továbbiakban: Hivatal) az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CLX. törvényben foglalt környezettanulmány keretében vizsgálja.
3. §
(1) A szociális célú tűzifa-támogatás ugyanazon ingatlanra vonatkozóan csak egy személynek állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanra
vonatkozóan több kérelem érkezik, az elbírálás a beérkezés sorrendjében történik.
(2) Szociális célú tűzifa-támogatásként háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa biztosítható.
(3) Nem jogosult támogatásra az az igénylő, amennyiben a lakóingatlan, amelyre a támogatás
megállapítását kérték, tüzifával egyáltalán nem fűthető.
(4) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra
használhatja fel.
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4. §
(1) A szociális célú tűzifa-támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet szerinti kérelemre indul. A
kérelemhez csatolni kell a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, valamint a jövedelem igazolására
szolgáló dokumentumokat.
(2) A szociális célú tűzifa-támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása tekintetében a hatáskört a
képviselő-testület gyakorolja.
(3) A kérelmeket 2018. november 15. napjáig lehet benyújtani a Hivatalhoz.
(4) A kérelmeket a képviselő-testület legkésőbb 2018. december 15. napjáig bírálja el.
(5) Amennyiben a 2018. november 15-ig benyújtott kérelmek elbírálását követően a megítélt szociális célú
tűzifa- támogatás az 5. §- ban megjelölt forrást nem meríti ki, a kérelmeket 2019. január 15. napjáig
ismételten be lehet nyújtani, azzal, hogy nem jogosult támogatásra az a háztartás, amely a 2018. november
15-ig benyújtott kérelme alapján támogatásban részesült.
(6) A tűzifa házhozszállításáról Csörnyeföld Község Önkormányzata legkésőbb 2019. február 15. napjáig
térítésmentesen gondoskodik.
(7) A szociális célú tűzifa-támogatásként megállapított tűzifamennyiség átvételét a jogosult a 2. melléklet
szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.
5. §
A szociális célú tűzifa-támogatás forrása a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési
önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő vissza nem
térítendő támogatás, valamint a települési önkormányzatok 2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó vissza nem térítendő támogatás. A források kimerülését követően – amennyiben az
önkormányzat saját forrást biztosítani nem tud –a kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok megfelelnek a 2.
§ (1) - (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek és a 4. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig
beérkeztek – el kell utasítani.
f) eladósodottság
A településről elmondható, hogy lakosai nincsenek túlzott mértékben eladósodva, eladósodással kapcsolatos
segítségkérelem nem érkezett az önkormányzat felé, önkormányzati adat szerint eladósodás miatt nem kellett
senkit sem kilakoltatni.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Külterületen és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakás 2 tartozik a településhez, melyeknek közműellátottsága
teljes körű.
Közműellátás:
A község közműellátása jónak tekinthető.
A gázellátás a belterületen teljes körű.
A vezetékes ivóvíz ellátás, valamint a csatornahálózat kiépítése teljes egészében megvalósított, azonban
mindez sürgős felújításra szorul. A településen gyakoriak a vízvezetéket éríntő csőtörése, és egyre többször
jelzik a lakosok a szennyvízelvezetés nem megfelelő működését.
A magas csatorna- és vízárak miatt a lakosok egyre több közműtartozást halmoznak fel.
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A hulladék
2017. november 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat Csörnyeföld Község területén a
Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. látja el.
A közszolgáltatást korszerű gondosan szervezett zártrendszerű hulladékgyűjtéssel valósítják meg.
A közszolgáltatás keretein belül a lakosság részére biztosított a hulladékok elkülönített gyűjtésének
lehetősége.
Minden ingatlanhasználónak kötelező a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni és annak
díját a mindenkor érvényes díjszabásnak megfelelően megfizetni a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt-t (továbbiakban Koordináló Szerv) részére.
Ennek értelmében mindenkinek kötelező a Közszolgáltatóval Hulladékelszállítási Közüzemi Megállapodást
kötni.
A keletkező települési (szilárd) hulladékot köteles a hulladékgyűjtő edényben tárolni, valamint azt a begyűjtés
napján, a közterületen úgy elhelyezni, hogy annak megközelítése a Közszolgáltató számára ne ütközzön
akadályba.
A település teljes területén az ingatlanhasználó a hulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni.
A település központjában kerültek elhelyezésre a szelektív hulladékgyűjtő konténerek. Továbbá havi 1-1
alkalommal külön erre a célra kihelyezett zsákokban gyűjtik külön-külön a papír, illetve műanyag hulladékot a
települési háztartásokból.
A település lakói számára hozzáférhetővé válik kisebb hulladékgyűjtő kihelyezése, így az egyedül élők, illetve
a kisebb háztartások kevesebb hulladék felhalmozása miatt, kevesebb szemétdíj megfizetésére kötelezhetők.
Községünk utcái túlnyomórészt megfelelő aszfaltos útburkolattal rendelkezik, kivételt képeznek ez alól a
községhez tartozó hegy-utak, melynek a jövőbeni aszfaltozása, rendbe tétele elengedhetetlen a település és
az itt élők számára.
Közlekedés Csörnyeföld településen jónak mondható, a Zala Volán menetrendszerinti buszai naponta több
alkalommal közlekednek Nagykanizsa-Lenti útvonalon, mely érinti a települést, így buszjárattal elérhetővé
válnak a munkahelyek, iskolák, egészségügyi központok, járási hivatalok, stb. Az utasoknak 3 létesített
buszváró áll rendelkezésre a buszra történő feljutáshoz, melyből 2 felújításra szorul, valamint meg kell
valósítani a buszvárók akadálymentesítését is.
Mivel a településen sem óvoda, sem általános iskola nem működik, ezért a gyerekeknek a szomszédos
községben elérhető intézményekbe csak buszjárattal van lehetőségük az eljutásra. A buszjáratot a Zala Volán
biztosítja. Sok esetben azonban a gyerekek felnőtt felügyelet nélkül kénytelenek közlekedni más utasokkal
együtt. Ezért szükség lenne egy iskolabusz megvételére, hogy az 5 község gyermekeit befogadó
tanintézmények a gyermek számára biztonságban elérhetők legyenek.
Csörnyeföld települést vasúti vonal nem érinti.
Csörnyeföld határába halad el az M7 autópálya, illetve autóút, mely a községhez közeli szemenyei, illetve
tornyiszentmiklósi felhajtón érhető el.
2017. év folyamán az M7-es autópályát Szlovéniával összekötő autóút négysávosítása uniós forrásból történik
meg mintegy 10 kilométeren.
A Nemzet Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírta a pályázatot az M70-es autóút Letenye és Tornyiszentmiklós
közötti szakaszának kétszer kétsávosra történő bővítésére. Az M70-es autóút Letenyénél, a horvát határnál
ágazik le az M7-es autópályáról, és a határ mentén vezet a szlovén-magyar határnál fekvő Tornyiszentmiklósig.
A 21 kilométeres autóút egyes szakaszai már most is négysávosak, a kiírás szerint a beruházásban a kétszer
egy sáv kétszer két sávra bővül a jobb pályán a 3+760-as és a 9+195-ös, valamint a 11+850-es és a 16+510-es
számú kilométerszelvények között.
A beruházás tartalmazza a a 9+195-ös és a 11+850-es szelvény közötti szakasz burkolatának megerősítését.
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A kivitelezés során árvízvédelmi gátszakasz építése a Mura-folyón, valamint töltésépítés, a csörnyeföldi
pihenőhely és a tornyiszentmiklósi pihenőhely útfelújítási munkái, öt felüljáró és négy csőhíd megépítése,
továbbá a tornyiszentmiklósi csomópontnál útépítési munkák elvégzése került célkitűzésre.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Csörnyeföldön jelen van egy olyan településszegmens, amely hátrányos helyzetűek lakóhelye leginkább. Ez
Vörcsök elnevezésű településrész (Nyárfa utca). Itt több lakóházban, a településrész közel 70%-ában élnek
önmagukat roma származásúnak valló, hátrányos helyzetű emberek. Közülük többen az Önkormányzatnál
helyezkedtek el segédmunkásként, ez valamivel javította életkörülményeiket. Több lakóháznál nem
megfelelőek a lakhatási és higiéniás körülmények. Területi elhelyezkedése, közműellátottsághoz való
hozzáférés lehetősége azonban jónak mondható. A település szociális rendelete lehetőséget ad, az alacsony
jövedelemmel rendelkező családok részére lakhatási támogatás igénylésére. Azonban a lakhatási támogatás a
közüzemi számlák kifizetéséhez való hozzájárulást teszi lehetővé. Azonban vannak olyan lakóingatlanok, ami
semmi féle közüzemi ellátással nem rendelkezik. Sem víz, sem elektromos áram, sem gázellátással nem
rendelkezik az épület. Ezen személyek vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya, stb.)
E szegmensben élők javarészt közmunkából, segélyekből, vasgyűjtésből tartják fenn magukat. Jellemzően sok
gyermekes családok, alacsony iskolázottsági szinttel rendelkező emberekből állnak.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Sajnos lassan egész Csörnyeföld község szegregációval veszélyeztetett területnek minősül, mivel a település
elöregedése, a házak amortizálódása, továbbá egyre több mélyszegénységben élő megjelenése, a megélhetési
bűnözés elterjedése (mely az országos statisztikák alapján községünkben is egyre inkább jelen van) mind azt
eredményezi, hogy a házak elértéktelenednek, és többnyire csak mélyszegénységben élők vásárolják meg.
A térségben a vízbázis teljes felújításra szorul. Elengedhetetlen a vízvezeték rendszer, csatornahálózat
felújítása.
Nincs megfelelő térerő lefedettség, a szolgáltatók nem képesek megfelelő mobil ill. internet elérést
biztosítani. Szükségszerű lenne ezen szolgáltatást mindenki számára megfelelően elérhetővé tenni.
A lakatlan, romos házak bontására, esetleges felújításra ösztönzés, település arculatának javítását
eredményezné. Fontos a településkép fejlesztésre, parkok, járdák, utak, sportpálya, Faluház felújítása.
Ösztönzése a fiataloknak a településen történő építkezésre, lakásfelújításra.
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett
háziorvosi szolgálatok
száma
(TS 4401)

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok
által ellátott szolgálatok
száma (TS 4501)

2012
2013
2014

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

2015
2016
2017

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

24
n.a.
13
20
18
n.a.
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma (TS 5901)

Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek évi átlagos száma
(TS 5902)

Összesen

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

2012
n.a.
2013
n.a.
2014
n.a.
2015
n.a.
2016
n.a.
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Csörnyeföld község helyben nem rendelkezik egészségügyi ellátással foglalkozó intézménnyel, a háziorvosi,
gyermekorvosi ellátást 2015. év januárjától Dr. Bussay Dorottya Ágnes végzi Muraszemenye, Béke u. 8. szám
alatti rendelőjében munkanapokon.
A háziorvosi ellátás nem működik megfelelően, a háziorvos távolléte esetén helyettesítése nehezen
megoldott.
Gyermekorvosi ellátást Letenye Városban dr. Nagy Márton is ellát.
A településről helyi adatgyűjtés alapján a gyermekeket 4 más különböző gyermekorvoshoz hordják szüleik.
Ezért célszerű lenne egy mindenki számára elérhető gyermekorvosi ellátás biztosítása.
Védőnő: Németh Tamásné látja el a védőnői feladatokat. Muraszemenyén tanácsadó helyiségben fogadja a
kismamákat, anyukákat, babákat, kisgyermekeket. Itt végzi a kötelező vizsgálatokat. Szükségszerű lenne a
védőnői tanácsadó teljes körű felújítására, továbbá eszközfejlesztésre. Új vizsgáló eszközök, berendezések
vásárlására. Fontos lenne fejlesztő foglalkozások, kismama klub létrehozása.
Ügyeleti ellátás: munkanap 16.00-7.00, szombat, vasárnap: 7.00-7.00 óráig a Letenye Városi Ügyeletet
vehetik igénybe a községhez tartozó betegek.
Fogászati ellátást Letenye Egészségügyi Központban Dr. Varga Barbara fogorvosnál vehetnek igénybe a
lakosok minden hétköznap.
A háziorvoshoz való eljutásban a község falugondnoki szolgálata segíti a betegeket.
Szakellátás a településhez legközelebb eső városokban történik:
- Egészségügyi Központ Letenye
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti
- Kanizsai Dorottya Korház és Rendelőintézet Nagykanizsa.
Szociális Alapszolgáltatás
A házi segítségnyújtás és szociális étkezés alapszolgáltatást Csörnyeföld, Muraszemenye Szociális
Alapszolgáltatási Társulása útján biztosítja az érintettek részére.
Házigondozó, Sztrahia Istvánné Csörnyeföld és Muraszemenye településen látja el a gondozási feladatokat.
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Nagy problémát jelent, hogy a szolgáltatás hétvégén nem elérhető. Szükségszerű lenne a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás bevezetése, a házigondozói létszám bővítése, jármű beszerzése, mellyel a települések közötti
közlekedés hatékonyabb lenne, eszközfejlesztés is szükségszerűvé vált.
A gyermekjóléti szolgáltatás a Szepetnek Petőfi út 70. székhelyű Muramenti Családsegítő Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat útján került biztosításra 2015. december 31. napig.
A családsegítés és gyermekjóléti feladatellátást a törvényi kötelezettségnek eleget téve, önálló feladatellátás
keretében 2016. január 1. naptól a Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése, Bázakerettye valósítja
meg.
Családsegítő, Punakné Imre Mária négy településen (Csörnyeföld, Muraszemenye, Kerkaszentkirály és
Szentmargitfalva) vonatkozásában látja el a családsegítői feladatokat. A családsegítő részére szükséges egy
szolgálati jármű beszerzése, továbbá eszközeinek fejlesztése.
Az alábbi adatok a szomszédos Muraszemenye településre vonatkoznak. A csörnyeföldi lakosok is
Muraszemenyén vehetik igénybe az alábbi táblázatban feltüntetett szolgáltatásokat. A táblázat a
Muraszemenyei Általános Iskola adatit tartalmazza.
Helyben, más
MuraszeMás településen,
településről kijáró A szolgáltatás
Közszolgáltatások
menyén
szakember(ek).
éspedig... (km)
ellátatlan
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK
Óvodai nevelés
X
Általános iskolai oktatás 1-4.
X
Általános iskolai oktatás 5-8.
X
Alapfokú művészetoktatás
X
KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK
Korai fejlesztés és gondozás
x
Fejlesztő felkészítés
x
Nevelési tanácsadás
Lenti 24,5 km
Logopédiai ellátás
x
Továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás
Zalaegerszeg 69,2 km
Gyógytestnevelés
x
GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK
Gyermekjóléti szolgáltatás
3
Bölcsőde
x
Családi napközi
x
Iskolai napközi
X
Házi gyermekfelügyelet
x
GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK
Családok átmeneti otthona
X
A fenti táblázatból olvashatóan a településen nem megoldott a korai fejlesztés és gondozás, nincs bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, sem családok átmeneti otthona.
A JÁRÁSI HIVATAL szervezetébe tartozó települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén segít a járási hivatal
hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén az
eljárásban is.
A települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, a
szükséges nyomtatványokat biztosítja, és segítséget nyújt a kitöltésükben, valamint továbbítja a hatáskörrel
rendelkező szervhez.
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A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:
-

lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása

-

lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvétele és továbbítása

-

mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyei

-

szociális és gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása, különösen:








jelzés a gyermekvédelembe vételére (gyermekjóléti szolgáltatások),
szülői ház elhagyása iránti kérelem
otthonteremtési támogatás iránti kérelem
gondnok és gyám számadásához szükséges nyomtatvány átvétele
egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére irányuló kérelem
ápolási díj megállapítási iránti kérelem
közgyógyellátással kapcsolatos kérelem

-

szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása

-

egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvétele és továbbítása

az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről tájékoztatás (pl. értesítés az eljárás
megindításáról, jogorvoslati jogról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkedésről értesítés kérése, stb.),
- helyszíni szemlék előkészítése – pl. időpont egyeztetés az érintettekkel, a helyszíni szemlét elrendelő
hatóság útmutatása szerint, esetenként helyszíni szemlén való részvétel
-

egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre irányuló kérelme esetén

-

földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltésében közreműködés

Célja, hogy a településeken tartott ügyfélfogadás során a települési ügysegéd segítségségével valamennyi
állampolgár számára biztosított legyen a gyors és hatékony ügyintézés.

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
Népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekre a háziorvosi és védőnői szolgálat hívja fel a
figyelmet.
Prevenciós és szűrőprogramhoz való hozzáférést Dr. Hetési Ferenc Rendelőintézet és a Kanizsai Dorottya
Korház és Rendelőintézet teszi lehetővé.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférést Dr. Hetési Ferenc Rendelőintézet és a Kanizsai Dorottya
Korház és Rendelőintézet teszi lehetővé.

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Közétkeztetést a községben az INERGON Kft. (8887 Bázakerettye, Olaj u. 1. ) látja el. A Kft. látja el a szociális
étkezők és a szomszédos muraszemenyei településen levő, csörnyeföldi gyermekeket nevelő óvoda és iskola
intézmények étkezését. Az INERGON Kft. igyekszik eleget tenni az egészséges táplálkozás követelményeinek.
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Étlapja alapján zöldség félék és gyümölcs felhasználása nagy számban történik, melyet a település
mezőgazdasági közmunkaprogramjában előállított terményeivel is támogat.
A szociális étkezést Csörnyeföld községben 9 fő veszi igénybe. Az ételeket falugondnoki autóval szállítják nap
mint nap a szociális étkezőkhöz. A szociális étkezés díja 420-470 Ft/nap, az étkező jövedelmének
függvényében, önkormányzati rendelet alapján.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A testnevelés és a sport részterületei – az óvodai testneveléstől a versenysportig – egymással
összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek. Bármelyik részterület fejlesztése, vagy
elhanyagolása jelentősen kihat a testkultúra egészére.
A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség
formálásában. Míg a versenysport és az élsport területén kimagasló eredményeket és nemzetközi sikereket
érnek el az ország kiemelkedő sportolói, addig a lakosság döntő többségének rossz az egészségi, edzettségi
állapota. Sajnos Csörnyeföld községben ritkán rendeznek sportprogramokat, egyetlen kivételt képez a már
hagyományos minden évben megrendezésre kerülő Szekrény László emlékére rendezett focikupa.
A község az egészségmegőrzés érdekében, hosszú távon a sporttevékenységek középpontjába a gyermek és
ifjúsági sportot, a Muraszemenyei Általános Iskolával együttműködve a testnevelést kívánja állítani a sportolási
feltételek fokozatos javításával és megteremtésével.
Továbbá szükséges lenne évente több alkalommal egészségnapok, sportnapok szervezésére a település
területén.
A községben található futballpálya tekepálya, röplabdapálya felújításra szorul, sporteszközök beszerzése is
elengedhetetlen lenne.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A szociális szolgáltatás Csörnyeföld-Muraszemenye Szociális Alapellátási Társulás keretein belül működik.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatási feladatokat a falugondnoki szolgálat, szociális
étkeztetés és a házi segítségnyújtás keretében vehetik igénybe a lakosok.
Falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó ellátások
1.)Alapellátásnak minősül:
- szociális étkezésben részesülők számára az ebédszállítás,
- háziorvosi rendelőbe történő szállítás vizsgálat és kezelés céljából,
- szociális szükségletek, más szolgáltatási igények, információk közvetítése az
önkormányzat és a lakosság között,
- szociálisan rászorultak esetén ház körüli munkák, karbantartási, hibajavítás elvégzése.
2.) Nem alapellátásként az alábbi feladatokat látja el a falugondnoki szolgálat:
- helyi oktatási rendezvények, művelődési és sportesemények szervezésében való közreműködés,
- lakossági szolgáltatások körében: bevásárlások, háztartási gépek szervizbe szállítása, árubeszerzés, egyéb
ügyintézés, munkába járás biztosítása
- önkormányzati feladatok megoldása körében: árubeszerzés önkormányzat és intézményei számára,
közhasznú munkások szállítása, tisztségviselők, önkormányzati és hivatali dolgozók szállítása ügyintézés
céljából
Házi segítségnyújtás keretin belül egy fő gondozónővel rendelkezik a község. A gondozónő segítségét
többnyire idős, beteg emberek veszik igénybe.
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Az öregedési index Csörnyeföldre vonatkozóan a település elöregedését jelzi, egyre többen vannak az egyedül
élő, segítségre szoruló, idős emberek, ezért a közeljövőben szükségessé válik a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás kialakítása.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Megállapítható, hogy településünkön az elmúlt években nem történt sem az egyenlő bánásmóddal, sem az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos jogsértés.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Idősek étkeztetése, rászorulósági alapon átmeneti segélyek természetbeni nyújtása – pl. téli időszakban tűzifa
formájában.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
A közművelődési szervezetek rendezvényeinek kulturális sokszínűsége a hagyományápolásra és új értékek
teremtésére épül. A programok szervezésével, valamint közösségek létrehozásával céljuk a helyi társadalom
kapcsolatrendszerének építése.
a) közösségi élet színterei, fórumai
A Faluház és Könyvtár a kulturált szabadidő eltöltését az alábbi területeken biztosítja:
- olvasás
- információhoz való hozzáférés
- ünnepi rendezvények.
Minden évben hagyományosan megrendezésre kerül április utolsó napján a májusfa felállítása, melyben
többségében a községben élő fiatalok, gyerekek vesznek részt, majd május hónap elteltével ugyanezek az
emberek ki is döntik a fát, és közös pikniken vesznek részt.
Augusztusban tartja községünk a falunapot, ezen hagyományosan bazári vásár és körhinta is megtalálható.
Délután folyamán kulturális műsorok keretében a környékbeli előadók, táncosok, művészek szórakoztatják a
közönséget.
Decemberben, karácsony közeledtével kerül megrendezésre a falu karácsonya, melyre minden csörnyeföldi
lakost szeretettel vár Csörnyeföld Község Önkormányzata. A Muraszemenyei Általános Iskolai és a
Muraszemenyei Óvodába járó gyerekek pedig előadásukkal kedveskednek, és fejezik ki tiszteletüket a
községünkben élők felé.
A Faluház - melyben a könyvtár, Teleház, és Soós Lajos fafaragó állandó kiállítása található – épületének
felújítása elengedhetetlen, hiszen korszerűbb nyílászárók, fűtésrendszer, konyhai felszerelésekkel,
gazdaságosabbá válna üzemeltetése. Megfelelő berendezések (asztalok, székek) vásárlásával a kulturális
programok színvonalasabbá, elérhetőbbé válnának. A Teleház informatikai hátterének felújítása is esedékessé
vált, a számítógépek közül már csak 2 van használható állapotban, szükség lenne további gépek vásárlására is,
hiszen az internethez, számítógéphez való hozzáféréshez egyre nagyobb igény mutatkozik a gyerekek és a
településen élő felnőttek körében is.
Szükségszerű lenne továbbá Csörnyeföld Község honlapjának megújítására, hiszen a jelenlegi honlapon
olvasható adatok változtak, nem felelnek meg a mai valóságnak.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Önkormányzati adatok alapján, mely a segélyezettek számának növekedését mutatja, valamint lakosság
véleménye alapján, sajnos egyre jobban kiéleződnek az etnikai konfliktusok a Községben. Egyre több
mélyszegénységben élő telepedik be a faluba. Egyes esetekben a rossz higiéniás körülményeik miatt, az
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udvarok szennyezettsége és rendezetlensége, a folyamatos bűz, az egyre több bűnözés (országos statisztikai
mutatók figyelembe vétele alapján), a kisebb lopások, a hajnalig tartó mulatozás miatt, kivívják a szomszédok
és a településen élők ellenszenvét. A szülők általi negatív minta átörökítése – szociális hányok, közös családi
programok hiánya okán a mélyszegénységben élő családok életkörülményei nem javulnak. Életvezetési
tanácsadással, a családok életvitelének folyamatos nyomon követésével a családok helyes életvezetési
szokásainak kialakulásának elősegítésével javítható a jelenlegi állapot.
Az egyenlőtlenség meglétét bizonyító esetekről nincs tudomásunk, ha mégis érzékelhető a mindennapok
során, az a társadalomban meglévő előítéletek alapján értelmezhető. Ezek ellen minden lehetséges eszközzel
fel kell lépni.
Csörnyeföld község nem rendelkezik polgárőrséggel. Szükségszerű lenne polgárőrség megszervezése a község
területén, ezáltal a kisebb bűncselekmények visszaszoríthatóvá válnának.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Míg a 90-es években példaértékű volt az összefogás, az önkéntes munka, mára ebből szinte semmi nem
látható. A munkanélküliség, a szegénység eredményeként a megkeseredettség látható az emberek szemében.
Adományozás keretein belül került minden évben megrendezésre a Muraszemenyei Általános Iskola és Óvoda
segítésére rendezett jótékonysági bál, melyen évről-évre kevesebben egyre többen vesznek részt.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évben feloszlatta magát.
Kisebbségek helyzete a térségben
A kisebbségi hovatartozás pontos adatainak meghatározására az utolsó népszámlálási adatok alapján nyílik
lehetőség.
A térség lakosainak mintegy 18,1 %-át teszik ki a különböző kisebbséghez tartozó lakosok. A valóságban sokkal
nagyobb lélekszámú az itt élő roma kisebbség. A statisztikai adatok rájuk vonatkozóan a népesség saját
bevallásán alapulnak, ezért nem a tényeket tükrözik. A népszámlálási adatok sokszor nem nyújtanak kellően
pontos információt ezen kisebbség lélekszámának alakulásáról, mivel a legtöbb roma származású ember nem
vallja magát roma származásúnak. A roma lakosság szociális helyzetére nincsenek pontos adatok, azonban
megállapítható, hogy átlagos életszínvonaluk, lakhatási körülményeik, egészségi állapotuk, iskolázottságuk,
foglalkoztatottságuk a társadalom egészéhez viszonyítva lényegesen rosszabb. Munkaerő- piaci szempontból
a rendszerváltás piacgazdasági átalakulás legnagyobb vesztese a roma népesség, a szakképzetlen munkát
igénylő munkahelyek csökkenésével és megszűnésével a munkanélküliségi rátájuk meghaladta a nem roma
származásúakét.
A cigány származású munkanélküliek elhelyezkedési esélyeinek és foglalkoztatásának növelését a munkaügyi
központ számos eszközzel és munkaerő-piaci programmal igyekszik elősegíteni. Az Önkormányzat a
közhasznú- és közcélú foglalkoztatás maximális kihasználtságával erősíti munkavállalási esélyeiket.
A kisebbségi önkormányzatokkal, a szociális, egészségügyi intézményekkel együttműködve törekedni kell a
romák életminőségének javítására, a jobb lakhatási körülményeinek biztosítására, a testi-lelki egészségük
megőrzésére, az élethosszig tartó tanulás ösztönzésére.
A települési önkormányzat feladatának tekinti a roma célcsoport élethelyzetének, társadalmi
esélyegyenlőségének javítását, munkaerő-piaci (re)integrációjuk elősegítését.
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Tartalmas időtöltési lehetőség hiánya

kondi-park kialakítása, sportpálya felújítása,
egészséges életmódra ösztönzés,
Kulturális programok szervezése, minőségi időtöltés
biztosítása, társadalmi együttélés elősegítése
informatikai eszközök elérésének biztosítása,
számítástechnikai eszközök vásárlása
lakóházak állapotának javítása, közművesítés
elősegítése, lakhatási támogatások bővíétse
Életvezetési tanácsadás, felvilágosító programok
szervezése, tanulásra ösztönzés

kulturális programok hiánya, zárt közösségek,
társadalmi együttélés problémája
Számítástechnikai eszközökhöz való hozzáférés
hiánya, informatikai eszközök hiánya
Lakhatási és szociális problémák
Szociális hiányok, egészségtelen életmód,
szenvedélybetegségek, alacsony iskolázottság, korai
gyermekvállalás

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
2018-ban önkormányzati adatok alapján a 18 év alatti kiskorú lakosok száma 100 fő, melyből 30 fő 6 év
alatti, 44 fő 7-14 év közötti, míg a 15-18 évesek száma 26 főre tehető.

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma december
31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma december 31-én (TS 3101)

2012

8

15

2013

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

2016

2

n.a.

2017

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Forrás: Önkormányzati adat

A szociális alap- és szakellátáshoz kapcsolódó szempontok érvényesítése, tehát a gyermekek megfelelő
ellátáshoz történő hozzáférése érdekében szakmaközi, nemcsak a szociális terület szakembereinek
objektívabb probléma-megközelítése és helyzetelemzése indokolt.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos rendelkezések során, a védelmbe vétel
elrendelése esetén, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, továbbá a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg
tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a
gyermekeket megilletik. Tájékoztatni kell továbbá a szülőt arról is, hogy rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermek mikor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek. Az igazolatlan iskolai
hiányzás és ennek következményeként a családi pótlék felfüggesztése esetében a jogalkotó szándéka a
gyakorlatban nem mindig érvényesül, azaz az iskolai hiányzás valódi oka, annak részletes feltárása gyakran
rejtve marad. Ezért a településen a védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek helyzetére fokozott
figyelmet fordítva működik együtt a település jegyzője a járási hivatal szakembereivel, valamint az iskola és az
óvoda vezetőivel. Szerencsére a statisztikai adatokat tekintve a védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma évről-évre csökkenést mutat.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi
átlagos száma (TS 5801)

2012

64

2013

58

2014

52

2015

48

2016

49

2017

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

50

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják meg. Mint a
fenti adatokból is látszik, a gyermekvédelmi kedvezményt egyre többen veszik igénybe. Ez a negatív tendencia
a tartós munkanélküliségnek, a lakosság elszegényedésének tudható be.
1) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény biztosítása:
A jogosult gyermek számára a Gyvt. meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságot állapít meg. [Gyvt. 18. § (1) a)]
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása,
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
1.) a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív
kedvezményének,
151. § (5) bekezdés a) és b) pont: Gyermekétkeztetés esetén,
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, valamint a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást
nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, hasonló életkorú gyermek után az
intézményi térítési díj 100%-át,
b) a fentiek alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló
után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani [Gyv. 151. § (5)].
2.) a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,
20/A §: A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni
támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában.
A támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával
egyidejűleg dönt.
 Ha a gyámhatóság határozata alapján a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban
nem minősül a Gyv. 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek, a
támogatás esetenkénti összege gyermekenként 6.000 Ft.
 Ha a gyámhatóság határozata alapján gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a
Gyv. 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága fennáll, a támogatás esetenkénti összege gyermekenként 6.500 Ft.
3.) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó
gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban,
átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak
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járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről
szóló jogszabály hatálya alá tartozik. [Gyv. 19. § (1a)]
A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára.
2017. december 31. napján 44 fő részesült gyermekvédelmi kedvezményben, közülük 2 fő nagykorú.
A Gyvt. rendelkezési alapján 37 gyermek részesült augusztus hónapban 6.500.- Ft és 7 fő gyermek részesült
6.000.- Ft értékű Erzsébet utalvány formájában történő pénzbeli támogatásban. November hóban 41 fő
gyermek részesült 6.500.- Ft, 3 fő gyermek részesült 6.000.- Ft értékű Erzsébet utalvány formájában történő
pénzbeli támogatásban.
2. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
A Gyvt. 67/A. § (1)-(4) bekezdése alapján:
(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét
szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata
alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú
iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a
településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények
között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
(3)A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg
kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező
időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetének fennállását.
(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az
esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára
vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem
benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.
Hátrányos helyzet Csörnyeföld településen 2017. december 31. napig 41 fő részére került megállapításra,
halmozottan hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.
3. Egyéb, a Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli és természetbeli juttatások
a) Gyermekvédelmi segély:
Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.16.)
számú rendelete alapján települési támogatásként, rendkívüli támogatás keretein belül
gyermekvédelmi segélyt állapíthat meg.
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A gyermekvédelmi segély megállapításához csatolni kell a jövedelemigazolásokon felül a segélyezésre
okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat, különösen tankönyv, kollégiumi díj költségeiről
szóló igazolásokat.
A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének,
illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani. Az egy családban élő gyermekek részére nyújtható támogatás
összege az adott naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át.
A gyermekvédelmi segéllyel kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. A támogatás pénzbeli
ellátás formájában állapítható meg.
Gyermekvédelmi segélyben 2017. évben Csörnyeföld Községben senki nem részesült.
b) Iskolakezdési támogatás
22/A § (1) Iskolakezdési támogatás nyújtható évente 1 alkalommal azon csörnyeföldi lakos tanuló lakos
részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori minimálbér kétszeresét nem
haladja meg és a következő bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
(2) A támogatás összege általános iskolás tanulók részére
a) ha más állami beiskolázási támogatásban részesülnek 6.000,- Ft
b) ha nem részesülnek más támogatásban 10.000,- Ft.
(3) A támogatás összege a középiskolások részére
a) akik részesülnek más állami beiskolázási támogatásban 10.000,b) akik nem részesülnek más állami beiskolázási támogatásban 15.000,-.
(4) Az iskolakezdési támogatás csak kérelem nyomtatványon igényelhető.
(5) A támogatási kérelem benyújtásának határideje minden tanév kezdésének évében augusztus 15. és
október 10. napja között.
Csörnyeföld Községben 51 fő gyermek részesült beiskolázási támogatásban, összesen 439.000.- Ft
értékben.
4. Gyermekétkeztetés
A gyermekétkeztetés az óvodában és az általános iskolai napközi és menzai ellátás keretében biztosított. A
Muraszemenyei Napköziotthonos Óvoda 2017. szeptember 1. napon 28 fő gyermek részére biztosította az
ellátását. Csörnyeföld községből a muraszemenyei óvodába összesen 10 gyermek jár. Az óvodás korú
gyermekek közül 10 gyermek részesül 100 %-os támogatásban, 50 %-os kedvezményben jelenleg senki nem
részesül.
A Muraszemenyei Általános Iskola tanulóinak száma 2017. szeptember 1. napon 70 fő. Csörnyeföld községből
29 fő Muraszemenyén jár általános iskolába. Az általános iskolai napközi ellátást az iskola tanulói az alábbiak
szerint veszik igénybe: Napközi ellátást összesen 45 fő vesz igénybe, melyből 38 fő gyermekvédelmi
kedvezményben részesül, részére az ellátás teljesen ingyenes. Napközi ellátásért 3 fő gyermek után fizetnek
100% térítési díjat, továbbá 4 fő gyermek után 50%-os térítési díjat fizetnek.
Menza ellátásban 17 fő részesül, ebből 3 fő gyermek részére került rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
megállapításra. 10 fő 100%-ban fizeti a térítési díjat, továbbá 4 fő fizeti a térítési díj 50%-át.
Szünidei gyermekétkeztetés
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatósról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a települési
önkormányzat kötelező feladatává vált az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárva tartása esetén a
szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak ingyenesen.
A települési önkormányzatnak a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott
- őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény, illetve az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, továbbá
- a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább negyvenhárom munkanapon, valamint
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az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának
időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

Csörnyeföld Községben a tavaszi szünet időtartama alatt 11 fő, nyári szünetben 14 fő iskolás és az óvoda 4
hetes zárva tartása idején 2 fő óvodás, őszi szünetben 15 fő, téli szünetben 15 fő részére biztosított az
Önkormányzat napi egyszeri meleg ételt a szünidei gyermekétkeztetés keretein belül.
I.

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

1. Gyermekjóléti szolgáltatás:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatás a Szepetnek Petőfi út 70. székhelyű Muramenti Családsegítő Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat útján került biztosításra 2015. december 31. napig.
A családsegítés és gyermekjóléti feladatellátást a törvényi kötelezettségnek eleget téve, önálló feladatellátás
keretében 2016. január 1. naptól a Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése, Bázakerettye valósítja
meg.
A Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat 2 fővel működik és 9 településen látja el feladatait.
Horváth Miklósné családsegítő által ellátott községek: Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya, Lispeszentadorján
és Maróc.
Punakné Imre Mária családsegítő által ellátott községek: Csörnyeföld, Muraszemenye, Kerkaszentkirály és
Szentmargitfalva.
A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében a jogszabályi változásoknak
köszönhetően 2017. évben a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósult meg,
melynek keretében a gyermekvédelem első védvonala, a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése révén
méltányos és igazságos feladatmegosztás alakult ki a települések és a járás(ok) között, és a gyermekjóléti
szolgáltatások teljes köre hozzáférhető vált a lakosság számára. A feladatellátás több szintűvé vált, melynek
első szintje a család és gyermekjóléti szolgálat.
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Valamennyi településen elérhető a szolgáltatást nyújtó család és gyermekjóléti szolgálat, melyek keretén
belül dolgozó szakemberek (családsegítők) napi szinten szoros szakmai kapcsolatban vannak a családokkal.
A településeken található minimumszolgáltatás keretében a család és gyermekjóléti szolgálat feladatai az
a) információnyújtás,
b) tanácsadás, hivatalos ügyek intézése,
c) szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása,
d) szabadidős programok szervezése.
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében az észlelő- és jelzőrendszert működtetnek, amely
feltárja a veszélyeztető okokat. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak kéthavonta, illetve szükség szerint
esetmegbeszéléseket, évi hat alkalommal munkaközi megbeszélést tartottak.
Az alapellátás keretein belül 12 gyermeket (8 család) gondoztak, Csörnyeföld településen ez 1 főt érintett.
Ezekben az esetben a családok folyamatos látogatásával, családgondozással elkerülhetővé vált a hatósági
eljárás kezdeményezése.
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Abban az esetben, ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy
segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhivatal a gyermeket
védelembe veszi a szolgálat javaslata alapján. 2017. évben a szolgálat területén 23 védelembe vett gyermeket
gondoztak, ebből 4 főt Csörnyeföldön.
A gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és a
veszélyeztetettség az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint nevelésbe vétellel nem
lehet megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a
családján belül nem biztosítható.
2017. évben a szolgálat területén 12 nevelésbe vett gyermek volt, közülük 1 fő Csörnyeföldön.
Az együttműködés a szolgálattal jó, személyes kapcsolat alakult ki a családgondozóval. A jelzőrendszer
tagjaival az együttműködés jó, a családgondozó rendszeres kapcsolatot tart a védőnővel, az iskola
ifjúságvédelmi felelősével, akik a tudomásukra jutott eseteket azonnal jelzik a szolgálat felé.
2. Gyermekek napközbeni ellátása:
Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának
megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek
napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem
tudnak gondoskodni.
A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai napközi.
Az óvodai ellátást 13 gyermek veszi igénybe, az általános iskolai napközi ellátásban a muraszemenyei
intézményben 38 gyermek, menzai ellátásban 17 gyermek részesül. Az esetlegesen felmerülő igények
kielégíthetőek, mivel a kihasználtság nem teljes.
3. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők
ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása
A Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya a gyámügyi és
gyermekvédelmi hatósági tevékenység ellenőrzése céljából 2014.01.01-től 2017.03.31-ig terjedő időszakra
2017. április 3. napon a nyilvántartások vezetése, továbbá a gyámhatóság ügyintézés ellenőrzése céljából
kereste meg Hivatalunkat. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a kötelező nyilvántartások megfelelően
kerültek vezetésre, továbbá az ügyintézés összegségében jó színvonalon, a hatályos jogszabályoknak
megfelelően történik.
II. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása
A Gyvt-ben előírt ellátási formákat az önkormányzat biztosítja, ezen ellátások maximálisan betöltik céljukat,
más ellátási forma bevezetését az önkormányzat nem tervezi, mivel ilyen irányú igény nem jelentkezett.
III. A bűnmegelőzési program
A Letenyei Rendőrőrs Nagykanizsai Rendőrkapitányság szervezeti egységében, Letenye város székhellyel
működik Letenye város és 26 község területén. Területükön végrehajtják az általános rendőri feladatokat,
folyamatos közterületi szolgálat biztosításával, a településeken működő körzeti megbízotti szolgálattal és
bűnügyi nyomozói alosztállyal. A rendőrséggel az együttműködés jó.
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat
kitöltése és elemzése opcionális.)
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Gyermek jogán járó helyi juttatást nyújtani az önkormányzat részéről forráshiány miatt kevés lehetőség nyílik.
Falu karácsonyán az önkormányzat a helyi gyermekeket tával, pogácsával vendégeli meg. Évente több
alkalommal kerül megrendezésre barkácsdélután, ahol a helyi gyermekek a könyvtár vezetőjével
együttműködve készíthetnek munkákat, amelyhez a szükséges alapanyagokat és tárgyi feltételeket az
önkormányzat biztosítja. Nyáron kerül megrendezésre barkácstábor, mely révén 8 héten át a heti egy napon
a gyermekek ingyen vehetnek részt, számukra a barkácsoláshoz szükséges alapanyagok szintén az
önkormányzat által kerülnek biztosításra.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Minden gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek számára ingyenes étkezés biztosított az iskolában
és óvodában, valamint a 3 vagy annál több gyermeket nevelő családok kedvezményesen vehetik igénybe az
óvodai és iskolai étkezést.
Az ingyenes étkezésben résztvevők száma az iskolában 1-8. évfolyamon is növekvő tendenciát mutat.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nem található településünkön magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A Gyvt. gyereki jogokat szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetéven történő nevelkedéshez, személyiségének
kibontakoztatásához, a társadalomba való beilleszkedéshez, önálló életvitelének megteremtéséhez. Joga van
arra, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az egészségére káros szerek elleni
védelemben részesüljön.
Tanévben a gyerekeknek az intézményekben lehetőségük nyílik a napi háromszori étkezés igénybevételére,
szünidőben napi egy meleg étkeztetést biztosít az önkormányzat a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos
helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek számára.
A mélyszegénységben élő gyermekek rossz higiéniás körülmények közt nevelkednek. Nem megfelelő
neveltetési körülményeik miatt nehezen illeszkednek be az óvodai is iskolai környezetükbe, a szülők alacsony
iskolázottsága miatt nem fordítanak megfelelő figyelmet és fontosságot gyermekeik iskoláztatására. Ezért ezek
a gyermekek kirekesztettként, csapatokba verődve folyamatos konfliktusokba keverednek, nem, vagy
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csak nehezen képesek barátságot kötni a más szegmensben élő gyerekekkel. Veszélyzetett helyzetben vannak.
A veszélyeztetettség Olyan magatartás vagy mulasztás, vagy ezek következtében kialakult állapot, amely a
gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.
Bármilyen nehéz helyzetben élnek is családok, veszélyeztetettségről elsősorban a gyermekek esetében
beszélünk. Olyan állapot, melynek kialakulásában számtalan tényező játszhat közre a szülők, a környezet, vagy
éppen a gyermekek részéről. Fontos, hogy időben észlelhető legyen ezen probléma, és igyekezzünk megoldást
találni óvónőkkel, tanárnőkkel, védőnővel és a családsegítővel együttműködve. Figyelemmel kell kísérni
környezetünket. A tanintézmények jól együtt működnek a családsegítő szolgálattal, azonban mégis vannak
még problémás esetek. Fejlesztő foglalkozások, egy Segítő Központ kialakítása rengeteg probéma megoldását
tenné lehetővé.
Ezen gyermekek többnyire hátrányos helyzetű családban élnek. Hátrányos helyzetű családból érkezik az a
személy, ahol a család szegény, vagy nyomorban él, jövedelme főként segély, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás.
Esetleg alkalmi munka után járó jövedelem.
Szűkös lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban sokan laknak együtt, így kevés az egy személyre jutó
alapterület. A lakhatási feltételek egészségtelenek, pl. vizes, salétromos falak, nagy páratartalom. A
felszereltség rossz, pl. hiányzik a konyha, a fürdőszoba, beltéri WC, nincsenek meg az alapvetőnek tartott
háztartási készülékek.
A szülők iskolai végzettsége alacsony.
A munkanélküliség, a szegénység, növelik a hátrányos helyzetre való esélyt, de az etnikai kisebbséghez tartozás
közömbös ebből a szempontból.

-

Korai fejlesztés hiánya:

A legnagyobb problémát a gyermekek megfelelő fejlődésében talán ez jelenti.
Számtalan tudományos bizonyíték van arra, hogy a kora gyermekkori életszakaszban történtek alapvetően
meghatározzák a későbbi életkilátásokat, az iskolai sikerességet, sikertelenséget, a kamaszkori, kora
felnőttkori beilleszkedés esélyeit csakúgy, mint a munkaerő piaci esélyeket, pálya- és párválasztás, szülővé
válás milyenségét és eredményességét.
A hátrányos helyzetű családokban nem megfelelő életkörülményeik okán a gyermekek elhanyagoltak. Szüleik
nem tanítják őket, nem tanulnak meg olyan alapvető dolgokat, mint hasonló korú egészséges családban
nevelkedett társaik. Szüleik nem olvasnak mesét esténként, nem mondókáznak, nem ismerik az illemhely
használatát, nincs rendszeres étkezés, nem ismerik az egészséges ételeket. Ezen gyermekeket sok esetben
nagyobb testvéreik nevelgetik, terelgetik.
Eleve hátránnyal indulnak, mikor bekerülnek az óvodába!
Fontos lenne, hogy a védőnő és gyermekorvos, az óvónők, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szakemberek, pedagógusok, nevelési tanácsadó munkatársai a szülőket segítsék a korai készségfejlesztés
fontosságának megismerésében. Erre biztosítana lehetőséget szintén fejlesztő foglalkozások szervezése.
-

Gyermekszegénység

Az előbbiekben már kitértünk a nem megfelelő lakáskörülményekre. Azonban a rossz lakhatási körülmények
mellett, a gyermekeknek ruházkodása sem megfelelő. Soknak nincs egy téli kabátja, vagy rendes cipője.
Nincsenek játékaik. Nem tudnak részt venni egy több napos tanulmányi kiránduláson, hiába ingyenesen
biztosítják számukra, mert nem tudnak 3 napra elegendő tiszta ruhát, pizsamát, fogkefét vinni, mert sajnos
nincs otthon.
Nyilván ez a szülő felelősége is, mert támogatások útján kapnak ruhát, játékokat, ezeket azonban nem
becsülik meg. A játékok, ruhák szerte szét hevernek az esőben az udvaron.
Talán ezt is tanítani kellene a családoknak, hogy meg tudják becsülni értékeiket. Vigyázzanak, óvják a már
meglévő dolgaikat!
-

Szabadidős programok

A település nem rendelkezik sem játszótér, sem szabdtéri kondi-parkkal! Nem csak azért szükségszerű ezen
játokékok létesítése, hogy a gyermek jól érezze magát, hanem azért is hogy szüleik egymással kapcsolatot
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teremthessenek. Romák és nem romák ezen a helyen nyithatnak egymás felé, tanulhatnak egymástól,
elfogadhatják egymást. A szabdtéri kondipark előnye, hogy az egész kicsiktől a felnőtt korig használható.
Szükséges egy korszerű épület rendezvények színvonalas megvalósulásához. Jelenleg a Faluház épülete nem
alkalmas rendezvény szervezésére, a mellékhelyiségek elavultak, a fűtésrendszer, nyílászárók elöregedtek. Az
épület teljes mértékben felújításra szorul. Szükségszerű lenne egy szabadtéri színpad kialakítása. Így nyári
időszakban nagyobb befogadó képességgel lehetne rendezvényt szervezni.
Kellene mindenki számára hozzáférhető internet, több számítógépre lenne szükség a teleházakban,
faluházakban, könyvtárban!
A közterületek parkjainak szebbé tételével nemcsak a település kép javulna, de minőségi időtöltésre is
ösztönözhetjük a gyerekeket például egy parkban rendezett pikniken történő meseolvasási maratonnal.
Több rendezvényre lenne szükség, ahol a gyermekek is jól érzik magukat!
-

Pályakezdők elhelyezkedése:

A növekvő munkaerőhiány miatt, aki munkát keres az talál is. A probléma inkább ott kezdődik, hogy sok
pályakezdő nem a szakmájában helyezkedik el. Elmegy betanított munkásnak, mert nem szereti a kitanult
szakmáját, vagy mert a környéken szakmájban nem tud elhelyezkedni!
14 éves korban nagyon nehéz eldönteni egy gyereknek, hogy mi szeretne lenni, olyan szakmát kell választania,
amiben örömét leli, amit egész életében tud és szeret végezni.
A pályaválasztáshoz kell segítséget nyújtani, illetve meg kell vizsgálni, hogy lakókörnyezetünkben az adott
szakmával milyenek az esélyek az elhelyezkedésre. Melyek a hiányszakmák. Az egyes szakmákkal meg kell
ismertetni a fiatalokat!

Általános iskolába Csörnyeföldről többnyire Muraszemenyére járnak a gyerekek. A Muraszemenyei Általános
iskola 5 településről (Csörnyeföld, Szentmargitfalva, Muraszemenye, Kerkaszentkirály, Murarátka) fogadja a
diákokat. Az iskolában tanulók létszáma jelenleg 73 fő.

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
Napközis
általános
iskolai tanulók
Általános iskola 1-4.
Általános iskola 5-8.
száma a
évfolyamon tanulók
évfolyamon tanulók
Általános
nappali
száma (gyógypedagógiai száma (gyógypedagógiai
iskolások
oktatásban
oktatással együtt)
oktatással együtt)
száma
Tanév
(iskolaotthonos
(TS 1801)
(TS 1901)
tanulókkal
együtt) (TS
1701)
fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

n.a.

n.a.

-

n.a.

-

2012/2013

n.a.

n.a.

-

n.a.

-

2013/2014

n.a.

n.a.

-

n.a.

-

2014/2015

n.a.

n.a.

-

n.a.

-

2015/2016

n.a.

n.a.

-

n.a.

-

2016/2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
Forrás: Önkormányzati adat

n.a.

-

n.a.

-
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai
osztályok, feladatellátási helyek ?

Tanév

Az általános iskolai
Az általános
osztályok száma a iskolai osztályok Általános iskolai feladatgyógypedagógiai
száma (a
ellátási helyek száma
oktatásban (a
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
nappali
oktatással
oktatással együtt)
(TS 2001)
oktatásban)
együtt)
(TS 2101)
(TS 2201)
1-8 évfolyamon
összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2011/2012

n.a.

n.a.

n.a.

2012/2013

n.a.

n.a.

n.a.

2013/2014

n.a.

n.a.

n.a.

2014/2015

n.a.

n.a.

n.a.

2015/2016

n.a.

n.a.

n.a.

2016/2017

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
A Muraszemenyei Általános Iskolában az osztályok száma összesen 8, az általános iskolai feladat ellátási
helyek száma 1.

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

Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a
nappali oktatásban (TS 2301)

Fő
2011/2012

3

2012/2013

4

2013/2014

10

2014/2015

15

2015/2016

8

2016/2017

12
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Forrás: Önkormányzati adat
A Muraszemenyei általános Iskolába járó, a csörnyeföldi tanulókra vonatkozó adatokat mutatja a 4.4.12. tábla,
melyből látható, hogy az elmúlt években a 8. évfolyamot minden tanuló eredményesen befejezte.

Az iskolában a gyermekek – elsősorban az alsó tagozatosok –napközi otthonos ellátásban részesülnek. A felső
tagozaton is nagyobb százalékban megoldható lenne a gyermekek tanulásának támogatása, az önálló tanulásra
tanítása, hasznos délutáni foglalkozások szervezése, de nem jellemző a kínálatok igénybe vétele. Tanórán kívüli
programokon, iskolán kívüli egyéb segítő programokon széles lehetőségeket biztosít az iskola a gyerekeknek.
A pedagógia program részletesen meghatározza azokat a tevékenységfajtákat, amelyek a tanórán kívüli
tehetséggondozást, illetve szükség esetén akár a felzárkóztatást is segíthetik. A programok a beilleszkedési,
tanulási kudarcnak kitett tanulók esetén szakmailag megalapozott eszközrendszert és tevékenységrendszert
sorolnak fel a felzárkóztatás és a prevenció érdekében.
A tehetséggondozás, sportfoglalkoztatások megvalósulásához szüksége lenne az iskolának egy korszerű,
megfelelő tornateremre, egy új sportpályára.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata.
2018 évben Hátrányos Helyzetű gyermek a településen 35 fő.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2012

1

188

2013

1

160

2014

1

165

2015

1

167

2016

1

160

2017

1

178

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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A védőnői szolgálatot egy védőnő látja el Németh Tamásné személyében, Muraszemenye központtal. Hozzá
tartoznak a Muraszemenyei Általános Iskolába, valamint az Óvodába járó gyermekek is.
A 4.3.1. számú táblázatban 4 településre vonatkozóan kerültek feltüntetésre az adatok.
Négy település tartozik a védőnői szolgálathoz: Muraszemenye, Csörnyeföld, Szentmargitfalva,
Kerkaszentkirály.
A védőnői tanácsadó teljes mértékben felújításra szorul. Eszközfejlesztésre lenne szükség a szakszerű ellátás
biztosításához.
c) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői
év

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi praxis/ok
száma

Háziorvos által
Gyermekorvos által
Felnőtt házi orvos által
ellátott személyek
ellátott gyerekek száma ellátott gyerekek száma
száma

2008

0

7028

n.a.

n. a.

2009

0

n.a.

n.a.

n. a.

2010

0

n.a.

n.a.

n.a.

2011

0

n.a.

n.a.

n.a.

2012

0

n.a.

n.a.

n.a.

2013

0

n.a.

n.a.

n.a.

2014

0

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Gyermekorvosi ellátást a lakosok Muraszemenyén dr. Bussay Dorottya Ágnes háziorvosnál vehetnek igénybe,
aki szükség szerint a Nagykanizsai Dorottya Kórházba irányítják a szakellátásra szoruló betegeket. A háziorvosi
ellátást Muraszemenyén dr. Bussay Dorottya Ágnes 4 település részére biztosítja, ezért a háziorvos által
ellátott személyek számára vonatkozó adatok településenként lebontva nem állnak rendelkezésre. Nehézséget
jelent a háziorvos távolléte esetén a növekvő orvoshiány okán a megfelelő helyettesítés biztosítása.
Gyermekorvosi ellátást Letenye Városban dr. Nagy Márton is ellát. A településről azonban a helyi adatgyűjtés
alapján a gyermekeket 4 különböző gyermekorvoshoz hordják szüleik, ezért erre vonatkozóan nem lehet
pontos információkat kapni. Célszerű lenne egy mindenki számára elérhető gyermekorvosi ellátás biztosítása.
d) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A 0-7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozóan a szülők, a védőnő, családgondozó, valamint a
gyermekorvos együttműködésével kapnak segítséget a közeli városok ilyen jellegű problémákra
szakosodott intézményeivel.
Csörnyeföldön nem található bölcsőde, valamint családi napközi, ilyen jellegű intézmények Nagykanizsa,
Letenye, Lenti városokban érhetők el. Szükség lenne egy Bölcsőde létrehozására, akár a környező
települések összefogásával, hiszen önkormányzati adatok alapján egyre nagyobb az igény a Bölcsődékre.
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek
száma
Szociális
Működő
szempontból
bölcsődébe
összes
felvett gyerekek
bölcsődék
év
beírt gyermekek
bölcsődei
száma
száma
(munkanélküli szülő,
száma
férőhelyek
veszélyeztetett
száma
gyermek, nappali
tagozaton tanuló szülő)

2008

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

Forrás: Önkormányzati adat
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
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családi napköziben engedélyezett családi napköziben a térítésmentes
férőhelyek száma
férőhelyek száma

év
2008

0

0

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Forrás: Önkormányzati adat
Óvoda igénybevételére Muraszemenyén van lehetőség, az alábbi adatok a Muraszemenyei Óvodára
vonatkozóan kerültek feltüntetésre.
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai (A táblázat
kitöltése és elemzése opcionális.)
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

1
5
25

Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek
Óvodai férőhelyek száma
Óvodai gyermekcsoportok száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt)
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

1

Személyi feltételek

Fő

Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

2
2
0
1
0

7-17 óra
4 hét
Hiányzó
létszám
0
0
0
0
0

Az óvoda 1 telephellyel működik, melybe 5 településről (Muraszemenye, Csörnyeföld, Szentmargitfalva,
Kerkaszentkirály, Murarátka) járnak be tömegközlekedéssel a gyerekek. Az óvodai férőhelyek száma 25. Egy
csoportban vannak elhelyezve a gyermekek. Az óvoda nyitvatartási ideje reggel 7 órától délután 17 óra. A nyári
óvoda-bezárás időtartama 4 hét. Ez időben a szülőknek kell gondoskodni a gyermek felügyeletéről. Az
óvodában dolgozó óvodapedagógusok száma 2 fő, valamint Az óvodapedagógusok megfelelő szakképesítéssel
rendelkeznek. 1 fő gondozónő segíti az óvodapedagógusok munkáját, valamint a takarítási feladatot is ők látják
el. Gyógypedagógussal, valamint kisegítő személyzettel az óvoda nem rendelkezik. Karbantartási munkákban,
kaszálásban az önkormányzatok dolgozói állnak az óvoda rendelkezésére.
Az óvoda épülete folyamatos karbantartással jónak mondható, azonban kisebb munkálatokat igényel.
Szükséges lenne egy tornaszoba kialakítása, eszközök vásárlása.
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Év

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodai
Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
feladatellátási
gyermekek
Óvodai
3-6 éves gyermekcsoportok férőhelyek száma
helyek száma
száma
gyógypedagógiai
száma (gyógypedagógiai
korú
(gyógypedagógiai (gyógypedagógiai gyermekcsoportok
neveléssel
gyermekek gyógypedagógiai
neveléssel
száma
neveléssel
száma
neveléssel együtt
együtt)
együtt)
együtt)
(TS 2501)
(TS 2401)
(TS 2801)
(TS 2701)
(TS 2601)

2012

17

2

45

1

46

0

2013
2014

16
12

2
2

45
45

1
1

39
29

0
0

2015

10

1

25

1

23

0

2016
11
1
25
2017
11
1
25
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

1
1

16
20

0
0

A 4.4.2. számú táblázat második oszlopában feltüntetett adatok a 3-6 éves korú gyermekek száma a
csörnyeföldi gyermekekre vonatkozón kerültek megadásra, a táblázat további oszlopai a muraszemenyei
óvodára vonatkoztatva kerültek kitöltésre.
2012. évhez képest a következő években az óvodába beíratott gyermekek száma jelentős mértékben
lecsökkent olyannyira, hogy 2015. szeptemberétől már csak 1 csoporttal, 25 fővel veszi kezdetét a nevelési év.
A csökkenő gyermeklétszám legfőbb oka, hogy évről évre kevesebb gyermek születik.
Az óvoda csoportlétszámának egyre való lecsökkenésével 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka látja el a
feladatokat.
d) gyermekjóléti alapellátás
Gyermekjóléti szolgáltatás: olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatás a Szepetnek Petőfi út 70. székhelyű Muramenti Családsegítő Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat útján került biztosításra 2015. december 31. napig.
A családsegítés és gyermekjóléti feladatellátást a törvényi kötelezettségnek eleget téve, önálló feladatellátás
keretében 2016. január 1. naptól a Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése, Bázakerettye valósítja
meg.
A Családsegítő – és gyermekjóléti Szolgálat 2 fővel működik, és 9 településen látja el feladatait.
Horváth Miklósné családsegítő által ellátott községek: Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya, Lispeszentadorján
és Maróc.
Punakné Imre Mária családsegítő által ellátott községek: Csörnyeföld, Muraszemenye, Kerkaszentkirály és
Szentmargitfalva.
A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében a jogszabályi változásoknak
köszönhetően 2016. évben a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósult meg,
melynek keretében a gyermekvédelem első védvonala, a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése révén
méltányos és igazságos feladatmegosztás alakult ki a települések és a járás(ok) között, és a gyermekjóléti
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szolgáltatások teljes köre hozzáférhető vált a lakosság számára. A feladatellátás több szintűvé vált, melynek
első szintje a család és gyermekjóléti szolgálat.
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Valamennyi településen elérhető a szolgáltatást nyújtó család és gyermekjóléti szolgálat, melyek keretén
belül dolgozó szakemberek (családsegítők) napi szinten szoros szakmai kapcsolatban vannak a családokkal.
A településeken található minimumszolgáltatás keretében a család és gyermekjóléti szolgálat feladatai az
 információnyújtás,
 tanácsadás,
 hivatalos ügyek intézése,
 szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása,
 szabadidős programok szervezése.
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében működtetik az észlelő – s jelzőrendszert, amely
feltárja a veszélyeztető okokat.
Az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak kéthavonta, illetve szükség szerint esetmegbeszéléseket, évi hat
alkalommal munkaközi megbeszélést tartottak.
Az alapellátás keretein belül 8 gyermeket (7 család) gondoztak, Csörnyeföld településen ez 1 főt érintett.
Ezekben az esetben a családok folyamatos látogatásával, családgondozással elkerülhetővé vált a hatósági
eljárás kezdeményezése.
Abban az esetben, ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy
segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhivatal a gyermeket
védelembe veszi a szolgálat javaslata alapján. 2016. évben a szolgálat területén 15 védelembe vett
gyermeket gondoztak, ebből 4 főt Csörnyeföldön.
A gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és a
veszélyeztetettség az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint nevelésbe vétellel nem
lehet megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a
családján belül nem biztosítható.
2016. évben a szolgálat területén 11 nevelésbe vett gyermek volt, közülük 2 fő Csörnyeföldön.
Az együttműködés a szolgálattal jó, személyes kapcsolat alakult ki a családgondozóval. A jelzőrendszer
tagjaival az együttműködés jó, a családgondozó rendszeres kapcsolatot tart a védőnővel, az iskola
ifjúságvédelmi felelősével, akik a tudomásukra jutott eseteket azonnal jelzik a szolgálat felé.
Fontos lenne a családsegítő részére egy szolgálati gépjármű biztosítása, hiszen a családok látogatása a négy
településen mindennapos feladat, továbbá a rászoruló családok részére felajánlott csomagok kiszállítása is
nehezen megoldható gépjármű nélkül.
e) gyermekvédelem
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes
képviselő, illetve a nagykorú személy a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél
kérheti.
A jegyző a jogosult gyermek számára a Gyvt. meghatározott feltételek szerint rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. [Gyvt. 18. § (1) a)]
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása,
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
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1.) a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív
kedvezményének,
151. § (5) bekezdés a) és b) pont: Gyermekétkeztetés esetén,
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, valamint a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást
nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, hasonló életkorú gyermek után az
intézményi térítési díj 100%-át,
b) a fentiek alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló
után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani [Gyv. 151. § (5)].
2.) a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,
20/A §: A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni
támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában.
A támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával
egyidejűleg dönt.
 Ha a gyámhatóság határozata alapján a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban
nem minősül a Gyv. 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek, a
támogatás esetenkénti összege gyermekenként 6.000 Ft.
 Ha a gyámhatóság határozata alapján gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a
Gyv. 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága fennáll, a támogatás esetenkénti összege gyermekenként 6.500 Ft.
3.) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául
kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban,
átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak
járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről
szóló jogszabály hatálya alá tartozik. [Gyv. 19. § (1a)]
A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára.
Mint a fenti diagramon is jól látható, a lakosság magas létszámban részesül gyermekvédelmi támogatásban.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Egyre kritikusabb a gyermekek mentális állapota, a tanulási nehézséggel, magatartászavarral küzdő
gyermekek száma folyamatosan növekszik. Krízishelyzetben a családok Családsegítő Szolgálat segítségét
vehetik igénybe, kik az önkormányzattal, az iskola, óvoda, védőnő, háziorvos bevonásával igyekeznek
szakszerű segítséget nyújtani.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladata: a szociális és mentálhigiénés problémák miatt
veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének, az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Tevékenységi
körükbe tartozik a családi kohézió erősítése, a megküzdő képesség, a problémamegoldó készség kialakítása és
fejlesztése a kliensekben, az egyének, családok és társintézmények természetes és mesterséges erőforrásainak
mobilizálása, az önerő bevonása a segítő kapcsolatba, valamint fokozott preventív munka a gyermek-, ifjúság, és családvédelem területén.
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g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Csörnyeföld községben 74 fő 14 éven aluli gyermek él. A község nem rendelkezik a gyermekek részére
megfelelő játszótérrel. Szükségszerű lenne, egy olyan játszótér létrehozása, ahol a községben élő édesanyák
biztonságban tudhatnák gyermekeiket játék közben.
Már az óvodában kezdik megismertetni a gyermekekkel a sport és az egészséges életmód fontosságát.
Rendszeresen tartanak egészségnapot mind az óvoda, mind az iskola intézményében.
Hetente több alkalomban testnevelési órákon próbálják megszerettetni a kis gyermekekkel a sportot, és
hangsúlyozzák fontosságát.
Nyári szünidőben az óvoda nyitva tart, kivételt képez augusztus hónap. A Muraszemenyei Általános Iskola
nyári szünidőben tábort szervez, melyre szívesen várják az érdeklődőket.
Csörnyeföldön már hagyományosan minden júliusba megrendezésre kerül a Faluház udvarán a nyári
barkácstábor, melyen egy héten át reggel 9 órától délután 3-ig tartanak kézműves foglalkozásokat a
gyerekeknek a környékből meghívott kézművesek.
Azonban ezek a táborok a nyári szünidőből csak 2 hetet fednek le, ezért szükség lenne további programokra.
2013. évben kezdetét vette a kulturális közfoglalkoztatás, melynek során Csörnyeföld Község
Önkormányzatának is lehetősége nyílt 2 fő közfoglalkoztatott bevonására. Ezen kulturális közfoglalkoztatottak
legfőbb feladata, a településen élő emberek kulturális programokhoz való hozzáférésének megteremtése. A
nyári tábor során a gyermekek, kirándulásokon, valamint kézműves foglalkozásokon vesznek részt, továbbá a
Nemzeti Művelődési Intézettel szorosan együttműködve igyekeznek programokat szervezni a lakosság,
valamint többek között a gyermekek részére.
Nemzeti Művelődési Intézet 2013-ban indította útjára a közművelődési szolgáltatáshiányos településeken
„Kapunyitogató” című programját. Az elmúlt év jó tapasztalatai a „Kapunyitogató” eseménysorozat
továbbélését indokolták, ezért 2014-ben újabb 203 (177 magyarországi és 26 határon túli magyarlakta)
település megszólításával igyekeztek lehetőséget biztosítani a közművelődési szolgáltatások eléréséhez. Céluk,
hogy azokon a településeken, ahol a művelődési ház bezárt, és csak úgynevezett „kulcsos” házként működik,
néhány napra kinyíljon az intézmény, és a falunapokhoz kötődően szervezett kulturális programok mellett a
lakosság más közösségi-kulturális eseményeken is részt vehessen. Céluk továbbá, hogy szakmailag támogassuk
a helybelieket abban, hogy felismerjék és alkalmazni tudják a rendelkezésükre álló erőforrásaikat, melyeket a
közművelődés eszközeiként az adott közösség szolgálatába állíthatnak. A sokszínű programok megvalósulása
során különös figyelmet fordítanak arra, hogy a „látogatók” aktív résztvevői legyenek az eseményeknek, és ne
passzív közönségként legyenek jelen. Ezek a közösségi események nemcsak hasznos szabadidős programokat
biztosítanak, hanem közösségi és személyiségfejlesztő hatással is bírnak minden korosztály számára. Sokak
számára a „hétköznapok” nem teremtik meg a lehetőségét annak, hogy saját szűkebb közösségükben
bármiféle társadalmi szerepvállalást gyakorolhassanak.A „Kapunyitogató” program megvalósulásával új
közösségi folyamatok indulnak be, javul a helyi lakosság életminősége, nő a résztvevők helyi identitástudata,
erősödik önszerveződő képességük. A programok során feltárulnak az adott település építészeti, természeti,
egyéb tárgyi kincsei, megelevenednek és feltárásra kerülnek feledésbe merült hagyományok, még
továbbörökíthető szellemi kulturális örökségek. A rendezvénysorozat megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap
támogatja.
2014. szeptemberében Csörnyeföld Községben is megrendezésre került a kapunyitogató program, melynek
eredményeképpen nemcsak kulturális programokat láthattak az érdeklődők, hanem két kézműves, Dulics
Margit kosárfonó, illetve Bánfalvi Andrea közreműködésével játszóházakat is tartottak. Emellett – miután a
térség hátrányos helyzetűekhez tartozik – olyan azonnal hasznosítható ismeretek megszerzését elősegítő
bemutatókat és előadásokat szerveztek, amelyek vagy jövedelemkiegészítő forrásként hasznosíthatóak
(például gyógynövények ismerete), vagy a mindennapi háztartási kiadások csökkentését segíthetik elő a
falubeliek számára.
A 2014. évben megrendezésre került rendezvény óta a településen a falunapon kívül nagyobb szabású
rendezvény nem került megrendezésre. Mivel a település nem rendelkezik egy nagyobb szabású rendezvény
lebonyolításához szükséges megfelelő épülettel, térrel. Szükséges a Faluház épületének teljes körű felújítása,
korszerűsítése, megfelelő mellékhelyiségek kialakítása. Szabadtéri színpad építésével a nyári rendezvények
elérhetőbbé válnának a lakosság számára.
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:




a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
természetbeni támogatásnak (július, november hónapban)
az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére.

Tanévben az intézményekben lehetőségük nyílik a napi háromszori étkezés igénybevételére, szünidőben napi
egy meleg étkeztetést biztosít az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült
gyermekek számára. Hétvégén azonban a gyermekek részére semmiféle étkezési lehetőség nem nyílik az
otthoni étkezésen kívül.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű
óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos helyzetű tanulók 50%-os
térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni.
Ingyenes tankönyvellátásra, továbbá 50%-os mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a vonatkozó
jogszabályok alapján az a tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül, három- vagy többgyermekes családban él. Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az a
tanuló is, aki: nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, pszichés fejlődés zavarai miatt a
nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott.
Szünidei gyermekétkeztetés
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a települési
önkormányzat kötelező feladatává vált az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárva tartása esetén
a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak ingyenesen.
A települési önkormányzatnak a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott
- őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény, illetve az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, továbbá
- a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább negyvenhárom munkanapon, valamint
- az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának
időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

i)

hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei

Megállapítható, hogy településünkön az elmúlt években nem történt sem az egyenlő bánásmóddal,
sem az esélyegyenlőséggel kapcsolatos jogsértés. Csörnyeföld Községben a jogszabályi kötelezettségnek
megfelelően történik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek gyermekétkeztetéséhez mint
normatív kedvezményhez történő hozzáférése.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein
belül
Születési támogatás
Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.16.) számú
önkormányzati rendelete 27.§-ban határozza meg a születési támogatás feltételeit. Miszerint születési
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támogatás adható azoknak a Csörnyeföld községben lakó házaspároknak, vagy bejegyzett élettársi
kapcsolatban élőknek, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
a) 18. életévüket mindketten betöltötték,
b) legalább az egyik szülő a kérelem benyújtásakor és azt megelőzően legalább 6 havi munkaviszonnyal
rendelkezik,
c) megfelelő komfortfokozatú lakóházban biztosítják a gyermek egészséges nevelését,
A születési támogatás összege gyermekenként 40.000.- Ft, mely összeget a gyermek bejelentkezetése után 8
napon belül az önkormányzati hivatal pénzügyi csoportja a jogosult részére az önkormányzattal kötött
megállapodás alapján kiutal.
Amennyiben a támogatásban részesülő a gyermek neveléséről nem gondoskodik, úgy köteles támogatást egy
összegben, a mindenkori kamatokkal növelve az önkormányzat számlájára visszafizetni.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének
érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A
Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a
települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények
folyósítanak.





A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak
folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési
önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma
finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Évente
több mint 27 000 pályázó részesül támogatásban, ez éves szinten 2 milliárd forint ösztöndíjként
történő folyósítását jelenti.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.16.) számú
önkormányzati rendelete 14/A. § alapján:
(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról a képviselő-testület évente
határoz. A pályázati kiírást az önkormányzat hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
(2) A pályázatot pályázati űrlapon, írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
(3) Az „A” típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási intézmény által
kiállított eredeti igazolás arról, hogy a pályázó milyen képzéstípuson vesz részt.
(4) A „B” típusú pályázat esetén a pályázó az űrlapon köteles megadni telefonszámát, e-mail címét,
adóazonosító jelét.
(5) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles a maga, valamint családja személyi adatairól,
jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, és a jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó adatokat,
bizonyítékokat a pályázati űrlaphoz becsatolni.
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14/B. § (1) Ösztöndíjban az a hallgató részesülhet:
a) aki a pályázatban előírt feltételeknek megfelel,
b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének ötszörösét,
c) aki a Hivatalba a pályázatát határidőre benyújtotta, és a pályázat kötelező mellékleteit
hiánytalanul csatolta.
(2) A képviselő-testület mérlegelési jogkörében dönt az ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról vagy
elutasításáról, illetve az ösztöndíj összegéről. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
(3) A képviselő-testület az ösztöndíjat havi 3.000,- 5 000,- Ft közötti összegben állapítja meg. A megítélt havi
támogatás összegének 100,- Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.
(4) Az ösztöndíj-támogatás időtartama:
a) "A" típusú ösztöndíj esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév,
b) "B" típusú ösztöndíj esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
(5) Ösztöndíjban nem részesülhet az a hallgató, aki más települési önkormányzat hasonló célú ösztöndíját
elnyerte.
(6) A képviselő- testület döntése során és azt követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: Általános Szerződési
Feltételek) szerint jár el.
(7) A megítélt ösztöndíjak összegét az önkormányzat egy tanulmányi félévre egyösszegben, az Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott ütemtervben megjelölt határidőre az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő számlájára átutalja. Az ösztöndíjat az azt elnyert pályázóknak az a felsőoktatási intézmény
utalja, ahol a hallgató a képzésben részt vesz.”
Csörnyeföld község 2017. évben 1 fő részére nyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjat.

Integrációs Pedagógiai Program (IPR) kinyilvánítja azt a pedagógiai alapállást, amelyet megfelelőnek tart az
érintett gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése érdekében.
Az óvodai IPR nem jelent külön programot az óvoda munkájában, hiszen minden pontja a hatályos
jogszabályok figyelembe vételével, az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épül.
Az óvodai Integrációs Program célja:
~ Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves, HHH gyermek beóvodáztatásra kerüljön.
~ Az óvoda körzetében élő valamennyi 3-7 éves HHH gyermek rendszeresen járjon óvodába, ahol megfelelő
minőségű óvodáztatással, tudatos óvodai nevelő-fejlesztő munkával biztosítjuk a gyermekek iskolai
sikerességét, egyenlő esélyét az iskolakezdéshez.
~ Az óvodából iskolába menő HHH gyermekek évről-évre egyre nagyobb számban, integrált iskolai
környezetben kezdjék meg általános iskolai tanulmányaikat.
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~ Együttműködő partneri kapcsolat kiépítése – a szülői házzal, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal,
Szakmai és Szakszolgálatokkal, Általános Iskolákkal – annak érdekében, hogy a gyermekek sokoldalú
fejlesztése, szociális támogatása sikeresen megvalósuljon.

Az iskolai integrációs program célja, hogy az intézmény minden tanulója megkülönböztetés és kirekesztés
nélkül, egymással együttműködve, a mindenkori fejlettségi szintjén, kompetenciáihoz és hozott kulturális
értékeihez alkalmazkodva, individuális adottságainak megfelelő fejlesztésben részesüljön.
A képesség-kibontakoztató felkészítés minden tanuló számára optimális fejlesztés biztosít, figyelembe véve
az egyéni különbségeket, a gyerekek személyiségjegyeit, előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb
területeit.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. §-a két
olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással ösztönzi a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók integrált keretek között
megvalósuló – a szociális helyzetből és a képességek fejlettségéből eredőhátrányok ellensúlyozását célzó iskolai nevelésének-oktatásának megszervezését.
A rendelet szerint a képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés, a résztvevő
tanulók nevelése és oktatása, tudásának értékelése a közoktatási törvény 95. §-a (1) bekezdésének j) pontja
alapján kiadott integrációs program alkalmazásával történik.
Az itt kiadott iskolai integrációs program (iskolai IPR) nem ad meg részletes tanítási tartalmakat, választandó
tantervet, tankönyvet, stb., nem nevez meg konkrétan alkalmazandó programokat, viszont kinyilvánítja az
egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakításának szükségességét. Kiindulópontja, hogy a tanulók közti
különbségek rendkívül sokfélék, a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, s nem korlátozhatók valamely
tantárgyban elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a
felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi eredményesség szintjeihez
igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő,
számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és
erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá
jellemzővonásait,speciális erősségeit és gyengeségeit. A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez, s ez azt is
jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek részese.
Ha az integrációs nevelés ezt a célt eléri, működő képessé válik. A különböző
intézmények a kialakított struktúrát már a saját pedagógiai programjuknak és helyi tantervüknek megfelelő
tartalmakkal tölthetik ki.
Az iskolai integrációs program a következőelemeket tartalmazza:
I. Az alkalmazás feltételei
II. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer
III. Elvárható eredmények
IV. Intézményi önértékelés
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási
lehetőségei és esélyegyenlősége

A KÖZOKTATÁSRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI LXXIX. TÖRVÉNY bevezető mondata már kiemeli az esélyegyenlőség
fontosságát:
„A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való
gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságnak, a
hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi
oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a
gyermekek, tanulók, szülők és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása,
továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és működtetése.”
71

d) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek a Móricz Zsigmond Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó, Egységes Pedagógiai
Szolgálat, Gyermekotthon segítségére számíthatnak, mely általános iskola; speciális szakiskola;
készségfejlesztő speciális szakiskola; kollégium, diákotthon; pedagógiai szakszolgálat; pedagógiai szakmai
szolgáltatással foglalkozik; 8960 Lenti, Béke utca 71 székhellyel.
Valamint a Muraszemenyei Óvoda és a Muraszemenyei Általános Iskolában is szakszerű foglalkozás mellet
segítik a halmozottan hátrányos és sajátos nevelési igényű gyermekeket.

e) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan történik. A tevékenységközpontú nevelési program
jó lehetőségeket biztosít az egyéni fejlesztésekhez is. Mivel a HHH besoroláshoz a szülők részéről nyilatkozatra
van szükség, az a tapasztalat, hogy erre a szülők egy része nem mutat megfelelő szándékot. A pedagógiai
programban a beilleszkedési nehézségek, a tanulási zavarok kezelésére kidolgozott szakmai álláspontok
találhatók. A kudarc okainak feltárása: tanulási képességek felmérése szakértők bevonásával, logopédus,
tanulási képességet vizsgáló bizottság véleményének kikérésével folyamatosan nyomon követhető. A feltárt
probléma szakszerű kezelése elsősorban a következő foglalkozási formák hangsúlyozásával történik:
 tanórai differenciált feladatok alkalmazása;
 tantárgyi „korrepetálás”;
 integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés;
 kompetencia-alapú oktatás.
Az iskolában az egyik legfőbb törekvés, hogy a gyermekek nevelhetőségében fennálló jelentős eltérések
ellenére minden gyereknél egységesen alakítsák ki az alapismereteket, alapképességeket, a közösség
alapértékeit, követő életvezetést, életmódot. Az iskolákban szegregáció jeleit nem lehet tapasztalni. A
kiválasztott tantárgyi tantervek mind a jó képességű, mind a tanulási nehézségekkel küzdők számára egyaránt
fejlesztési lehetőséget nyújtanak.
A pedagógusok továbbképzését a továbbképzési és beiskolázási tervek alapján végzik, tudatosan, ismerkednek
a kooperatív oktatásszervezéssel, a projektpedagógiával, valamint a korszerű oktatásszervezéssel.
Az óvodában és iskolában nem mutatkozik szegregáció.
Gyógypedagógiai nevelés
Az SNI tanulókkal egy főállású gyógypedagógus foglalkozik. A végzettségét tekintve tanulásban akadályozottak,
vagy oligrofénpedagógia szakos.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az egyenlő
bánásmód követelményét. Az óvodában és iskolában nem mutatkozik szegregáció.
Az intézmény vezetése és az érintett pedagógusok a tanulók szociális helyzetéről információval rendelkeznek.
A tanulási nehézséggel küzdő és SNI-s tanulók megkülönböztetett figyelmet kapnak. A pedagógusok megfelelő
módszertani felkészültsége biztosítja az esélyteremtést. A tanulásszervezés egyik fő elve a differenciálás. A
feladatokhoz illeszkedő tanulásszervezési technikát alkalmaz az intézmény a
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hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztése érdekében. Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az
iskolát.
e) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok a Muraszemenyei Általános Iskola
nyilvános 2018. október 19. napján frissített közzétételi listája alapján a következők szerint alakul:
Évfolyamismétlő tanuló: 0 fő
Magántanuló: 0 fő
Végzettség nélkül kimaradó: 0 fő
Az iskolai tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli
foglalkozásokat szervez. Az intézményben napközis foglalkozások, szakkörök, iskolai-sportkör,
gyógytestnevelés, korrepetálás, tanulmányi és sportversenyek, kulturális rendezvények, könyvtár látogatás,
osztálykirándulás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, túrák, közösségi foglalkozások érhetők el.
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének
érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa
Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a
települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények
folyósítanak.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Játszótér hiánya, nincs lehetőség biztonságos
időtöltésre
Védőnői szolgálat eszközeinek elavultsága,
vizsgálatok korszerű elvégzésének hiánya
Családsegítő szolgálat szolgálati gépjármű hiánya

játszótér építése

Hátrányos helyzet, gyermekszegénység, korai
fejlesztés hiánya

Védőnői tanácsadó eszközeinek fejlesztése,
modernizálása, beszerzése
Családsegítő szolgálat részére szolgálati gépjármű
beszerzése
Fejlesztő foglalkozások tartása, kismamaklub,
bababörze létrehozása

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt szerepet
foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. Ugyanakkor a nők és férfiak között a társadalmi
élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását nem írja elő
jogszabály.
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.
Csörnyeföldön a közszférában – közoktatás, közigazgatás, közművelődés, szociális és egészségügyi
ellátás –lényegesen magasabb a nők aránya mint a férfiaké. A kisgyermekes nők munkavállalását,
munkába való visszatérését segíti az óvodai szolgáltatások teljes körű elérése, a bölcsődei ellátás azonban
nem megoldott.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási
Foglalkoztatottak Munkanélküliek
korúak száma
Év

2012

Férfiak Nők
(TS
(TS
0803) 0804)
136
151

122

Férfiak
(TS
0801)
19

Nők
(TS
0802)
29

Férfiak

Nők

117

2013

140

151

124

126

17

25

2014

134

150

121

127

13

24

2015

133

144

122

126

11

18

2016

132

147

123

130

9

17

2017

n.a.

n.a.

-

-

14

14

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
2017. évben a munkanélküliek száma jelentős mértékben lecsökkent. Mindez köszönhető a közfoglalkoztatási
programoknak. Csörnyeföld településen 2012. évtől folyamatosan megvalósul a mezőgazdasági termelés
közfoglalkoztatási mintaprogram, mely lehetőséget ad a településen élő nők foglalkoztatására. A programban
részvevők javarészt nők, kik ehhez kapcsolódó tanfolyamon is sikeresen részt vettek, ezzel esélyt kapva arra,
hogy a továbbiakban is foglalkoztatásba bevonhatók.
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A helybéli nők elmondásuk szerint szívesebben vesznek részt foglalkoztatást segítő és képzési programokban,
mint a férfiak.
2012-ben indult egy felnőttképzés a közmunkaprogram keretein belül háztáji növénytermesztés és
raktározás szakma elsajátítására. Ezen a tanfolyamon 12 fő vett részt, közülük 10 női tanuló.
2014. évben 1 fő vet részt a téli közmunkaprogram keretein belül házi segítségnyújtás tanfolyamon, melyen
sikeres vizsgát tett. 2017. évben szintén a munkaügyi központ közreműködésével került 3 fő női
közfoglakoztatott parkgondozó képzésben vett részt.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei igen csekélyek. A munkahelyek hiánya, a
városokba való bejárás költségei szintén nem könnyítik meg a dolgozni akaró nők helyzetét.
Többnyire segédmunkásként a helyi önkormányzatnál tudnak elhelyezkedni, vagy mezőgazdasági
idénymunkából tartják fenn magukat és családjukat.

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, magánéletbeli feladatok és
felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. A település nem rendelkezik adatokkal a nők családon
belüli túlterheltségéről.
Csörnyeföld Községben bölcsőde és családi napközi nem működik. Az óvodai férőhelyek száma megfelelő,
férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyermeket nem utasítottak el a muraszemenyei óvodában. Az általános
iskolában reggel 7-től várják a diákokat és a napközis ellátást igénybe vevő szülők délután fél 5-ig
biztonságban tudhatják gyerekeiket.
A nők a foglalkoztatás területen hátrányos megkülönböztetést élveznek a bérek terén is. Ugyanazon
munkáért sokszor kevesebb bért kapnak, mint férfi társaik.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát
munkahelyi megoldások stb.)
Csörnyeföld Községben és a környező településeken sajnos nem található bölcsőde.
Óvoda és Iskola a szomszédos Muraszemenye községbe található, melyek fogadják a gyermekeket. A
településen és a munkahelyeket adó környező városokban sajnos nem sok munkáltató alkalmaz rugalmas
munkaidőt, és a családbarát munkahelyi megoldások sem ismertek.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Az optimális családtervezés alatt a családtervezési módszerek együttesének az utód, a család és a társadalom
érdekében történő legmegfelelőbb alkalmazását értjük. A széles körű és igényes családtervezés az utódok
egészségét és szellemi adottságait is kedvezően befolyásolja, illetve befolyásolhatná.
E módszerek egységes rendszerbe foglalása és hatékony alkalmazása az egészségmegőrzés szerves része.
Hiszen egészséget megőrizni csak az egészségesen születettekben lehet.
Így a családtervezés, a megelőzés sorsdöntő kiindulási pontja mind az egyén, mind a társadalom
szempontjából.
A mélyszegénységben élők és roma családoknál jellemzően megfigyelhető, hogy több gyermeket vállalnak,
és ezek a gyermekek általában előre nem tervezettként jönnek világra.
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Családtervezésnél azonban kevesen veszik figyelembe az egészséges életmód, egészséges környezet,
higiénia, terhes gondozás, szűrővizsgálatok fontosságát.
A fenti kritériumok megismertetésében, elfogadtatásában a Családsegítő és a védőnői hálózatnak van
fontos szerepe.
A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít.
Ezért kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában.
A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában megkezdődnek,
majd a középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében előadást tartanak a védőnők.
A gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki megkapja a kellő tanácsadást, hogy milyen
fogamzásgátlást használjon.
Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tartanak a védőnők. A védőnő koordinálja a terhesség idején a
megfelelő vizsgálatok megtörténtét.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2012

1

17

17

2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR és helyi
adatgyűjtés

18
19
20
18
17

18
19
20
18
17

Az 5.3 számú táblázatban olvasható adatok Csörnyeföld községre vonatkoztatva kerültek feltűntetésre. A
védőnő 4 település gyermekeit látja el, valamint a Muraszemenyei Általános Iskolában és Óvodában is tartja
a kapcsolatot a gyermekekkel.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
"A nőkkel szembeni családon belüli erőszak az emberi méltósággal szembeni súlyos támadás, amely
megakadályozza, hogy a nők élhessenek az Emberi Jogok Európai Egyezményében, valamint az Európa Tanács
és az Egyesült Nemzetek Szervezetének idevágó nemzetközi jogintézményeiben megjelenített alapvető
jogaikkal. Ezeket a jogsértéseket csendben, gyakran általános közönytől övezve követik el az európai
otthonokban. Függetlenül attól, hogy nemzeti, regionális vagy helyi szinten választott képviselők vagy
egyszerű állampolgárok vagyunk-e, a probléma mindannyijukat érint. Egyéni és kollektív felelősségünk, hogy
megtörjük a csendet és fellépjünk az Európa Tanács által védelmezett értékek képviseletében.
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A nőkkel szemben családon belül elkövetett erőszak forrása az, hogy a nők férfiakénál alacsonyabb társadalmi
pozíciója a nők és lányok súlyos megkülönböztetéséhez vezet a családokban és nagyobb közösségekben.
Olyan fokozódó problémáról van szó, amely az Európa Tanács összes tagállamát érinti. És bár a rendelkezésre
álló statisztikai adatok csak a családon belüli erőszak bizonyított eseteit tükrözik, a számok aggodalomra
adnak okot, és bizonyítják, hogy a nők elleni családon belüli erőszak, legyen az testi, szexuális, lelki, vagy
gazdasági függőségből származó, a földrajzi, életkori vagy etnikai háttértől függetlenül mindenféle családi
kapcsolatban és társadalmi környezetben előfordul." - részlet René van der Linden, az Európa Tanács
Parlamenti Közgyűlése Elnökének beszédéből.
A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni, sokszor maguk a nők – különösen,
ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik szó, hogy az otthoni, a
munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők maguk, vagy a nők általában hátrányt szenvednének el
a férfiakhoz képest. Bármily nehéz is a nemek helyzetére érzékeny elemzést lehetővé tevő adatokat gyűjteni
(hiszen ezeket még a nagy adatgyűjtő szervek –munkaügyi központok, KSH, APEH vagy OEP –sem kérik kellő
részletességgel), mégis meg kell próbálni a lehető legpontosabb információkat beszerezni.
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan (pl. Alkotmány 66 és 70§,
Munka Törvénykönyve 5§, és természetesen az EbTv), de a nők és férfiak között a társadalmi élet minden
területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének okainak feltárását és persze felszámolását nem írja elő
jogszabály.
Csörnyeföld Község lakosaira vonatkozóan nincs olyan adat, amely a nőket érő erőszak, illetve a családon
belüli erőszakra utalna.
Azonban sok családban, a nőket a férfiakénál alacsonyabb pozícióba lévőnek tekintik, a családfenntartónak a
férfi minősül, döntéseket férfi hozhat.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Csörnyeföldön nem működnek krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok
átmeneti otthona), a község az alábbi információkat tudja nyújtani:
A Muramenti Családsegítő Központtal együttműködve az alábbi anyaotthonok és családok átmeneti otthona
vehető igénybe:
Zala megyében Működő anyaotthonok:
Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona
8800 Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.
Tel.: 06/93-311-587
Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona
8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19/d.
Tel.: 06/30-997-6400; 06/93-311-322

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Csörnyeföld Község Önkormányzati képviselőtestületben nő nem foglal helyet.
Azonban az önkormányzati hivatal és a közoktatási intézmények is női alkalmazottakat foglalkoztatnak. A
Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltségén 5 fő női köztisztviselő dolgozik,
valamint 1 fő jegyző, aki szintén nő. A Muraszemenyei Óvodában 2 fő óvónő valamint 1 fő női dajka dolgozik.
A Muraszemenyei Általános Iskolában 11 fő női pedagógus dolgozik.
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Csörnyeföldön nem jellemzőek, ezért az önkormányzat
tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Bölcsőde hiánya, részmunkaidős foglalkozások
hiánya
Iskolai végzettség alacsony, iskolai végzettség nem
piacképes

Bölcsőde létrehozása, részmunkaidős
munkalehetőségek biztosítása
Alacsony iskolai végzettségű nők, ill. nem piacképes
iskolai végzettségű nők részére Alap- és OKJ-s
képzések, munkaerő piac igényeihez igazodó
képzések szervezése
Egészséges életmódra, életvezetési technikára való
tanítás, szűrővizsgálatokon való részvételre
ösztönző programok szervezése

Szűrővizsgálatokon való részvételi arány alacsony,
egészségtelen életmód
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban
részesülők száma
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
Év
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő férfiak járandóságban részesülő nők
száma (TS 5301)
száma (TS 5201)
2012
42
87
129
2013
40
85
125
2014
40
86
126
2015
38
81
119
2016
35
81
116
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Nyugdíjasok száma Csörnyeföld Községben évről évre csökken.
Az ageizmus az életkor alapú diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a világban is főként az idősekkel
szembeni diszkriminációval összefüggésben használjuk. Az ageizmus, akárcsak a más típusú
megkülönböztetések, megvalósulhat direkt vagy indirekt módon, és következményei is hasonlóak az egyéb
típusú diszkriminációnál tapasztaltakhoz.
Az idevágó tudományos elméletek szerint, a korszerinti diszkriminációt elkövetők az idősödésről alkotott
negatív nézeteket teszik magukévá, és ennek a negatív képnek megfelelően kezdenek el viselkedni.
Habár a társadalom egy jelentős csoportját érinti ez a fajta diszkrimináció, mégis alig van jelen a köztudatban.
Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon, ahogy községünkben
is.
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A 2. számú táblázat alapján készült diagram adataiból láthatóan Csörnyeföld Községben is magas számban
vannak jelen idősek.
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma

Év

65 év feletti lakosság száma
(TS 0328)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fő
85
85
83
85
86
n.a.

Nappali ellátásban
részesülő időskorúak
száma (TS 5101)
Fő
0
0
0
0
0
0

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A nappali ellátás olyan szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Sajnos községünkben nem
létezik ilyen szociális alapszolgáltatás.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő)
(TS 5701)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

0
1
1
2
2
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Időskorúak járadékában részesülők száma a településen minimális, az elmúlt években összesen csak 2 főre
tehető.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Jelentős az idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely súlyos következményekkel jár, különösen a nők
esetében. Ezen kívül gyakori még az egészségügyben és a szociális ellátások, szolgáltatások biztosítása
területén elszenvedett diszkrimináció is.
Habár a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) és a Munka Törvénykönyve is tiltja az életkor alapú diszkriminációt,
a magyarországi idősebb korosztály már 45–50 éves kortól nagyobb mértékben kitett a foglalkoztatásbeli
diszkriminációnak, mint a hasonló korú Uniós állampolgárok. A kor alapú megkülönböztetés az új állások
betöltésénél, a létszámleépítésnél és az elbocsátásoknál is gyakori.
A magas munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának előmozdítására.
A munkanélküliek korcsoportonkénti megoszlásából is egyértelműen kivehető, hogy az idősebb
korosztályokat arányaiban jobban sújtja munkanélküliség problematikája. A kormány által bevezetett
munkahelyvédelmi program esetleg segíthet az idősebb lakosság elhelyezkedési problémáján, hiszen az 55
év felettieket foglalkozatók 50%-os társadalombiztosítási járulékcsökkentési kedvezményben részesülnek.
Az alacsony jövedelemmel rendelkező nehéz élethelyzetben lévő idősek nyugdíjuk kiegészítéseként,
kérelemre települési támogatásban részesülhetnek.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Csörnyeföldön nem található idősek, nyugdíjasok klubja. Foglalkoztatás, tanulás lehetősége nem áll
rendelkezésükre.
2014. évben Majorné Pál Tünde szervezésében megalakult az „Asszonyok klubja”. Ezen klub résztvevőinek
összejövetelekor szívesen látják az idősebb női korosztályt is, hiszen a klub létrehozásának a legfőbb célja
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hagyományápolás, melyben az idősebb korosztály tudása, tapasztalata nagy hasznára válik a klub
résztvevőinek. 2016. évtől azonban ez a kezdeményezés a szervező elköltözése okán megszűnt.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs arra vonatkozó adat, hogy az idős korú személyeket mely hátrányos megkülönböztetés éri a
foglalkoztatás területén.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az idősek szociális szolgáltatáshoz való hozzáféréséhez a Csörnyeföld, Muraszemenye Szociális
Alapszolgáltatási Társulás is hozzájárul.
A szociális alapszolgáltatások közül Csörnyeföldön elérhető az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, valamint
a falugondnoki szolgálat.
Önkormányzati adatok alapján a házi segítségnyújtást egyre magasabb számban veszik igénybe idős,
otthonaikban egyedül élő, mozgásukban erősen akadályoztatott emberek. Ezért szükséges lenne
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása a községben.
Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára is Muraszemenyén dr.
Bussay Dorottya Ágnes háziorvosi rendelőjében. Szakrendelés és kórházi ellátás igénybe vételére a 35 km- re
fekvő Nagykanizsai Dorottya Kórházban, 12 km-re fekvő Letenye Egészségügyi központban, valamint a 20 kmre fekvő Lenti Hetési Ferenc Rendelőintézetben van lehetőség.
Az életkor előre haladtával az időskorúak egészségproblémái megnőnek, egyre gyakrabban szorulnak orvosi
kezelésre. Az időskorú lakosság arányára tekintettel kiemelt figyelmet érdemel az egészséggel való törődés a
helyi szükségletekhez igazodó egészségügyi szolgáltatások széleskörű hozzáférhetővé tétele. Ennek
legmegfelelőbb módja a falugondnoki szolgálat igénybevétele. A falugondnoki szolgálat során használt
gépjármű állapota a rendszeres igénybevétel során azonban leromlott, akadálymentesítése nem megoldott.
A falugondnoki szolgálatot egyre magasabb számban veszik igénybe idős, mozgásukban erősen akadályozott
emberek. Ennek okán szükségessé vált egy újabb, korszerűbb, akadálymentesített falugondnoki gépjármű
beszerzése 2015. évben. A nagyfokú igénybevétel miatt 2023-ig tartó időszak folyamán szükségessé válik a
jelen gépjármű cseréje.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A községben élő idősek igénybe vehetik a teleházban működő internettel ellátott számítógépeket, valamint
a könyvtárat. Minden év decemberében megrendezésre kerül számukra a már említett falu karácsonya.
Hátrányként érintheti őket, hogy a könyvtár és a számítógép terem a Faluház emeleti termeiben található.
Ezért az idősebb, mozgásszervi megbetegedéssel küzdő korosztály számára nehezen érhető el.

c) idősek informatikai jártassága
Az idősebb korosztály nem ismeri a számítógépet, ennek okán szeretnék informatikai tudásukat fejleszteni.
Fel kívánjuk hívni a figyelmet az aktív életkor fontosságára.
A kulturális közfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztatott 1 fő kulturális közfoglalkoztatott folyamatosan
nyújt segítséget az idősebb korosztály részére informatikai tudásuk bővítéséhez.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
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Községünkben sajnos nem jellemző az idősebb korosztályt megcélzó programok, speciális programos
nyújtása. Szükségessé válik olyan intézkedések meghozatala, melyek előremozdíthatják ezeknek a
programoknak a beindítását. Az idősek informatikai ismereteinek bővítésével kapcsolattartás javulna a távol
élő rokonokkal, családdal. Bűnmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatók szervezésével elkerülhetőbbé válnak az
idősek elleni bűncselekmények. Programok szervezésével, idősek klubja létrehozásával megelőzhető az
elmagányosodás.
A faluház és a könyvtár ismeretterjesztő előadással segíti az egészség megőrzésére vonatkozó ismeretek
bővítését az idősebb korosztályt illetve a község valamennyi lakosát.
A 90 éven felüli időskorúakat a Polgármester személyesen köszönti meg otthonukban. Karácsonykor
megrendezésre kerül a Mindenki karácsonya, ahol nemcsak az időskorúakat, hanem a rászoruló családokat is
megvendégeli az Önkormányzat. E gesztusokkal az Önkormányzat nem titkolt célja, hogy kifejezze
megbecsülését az időskorú lakosság felé.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hiánya,
szociális alapszolgáltatás bővítése
Informatikai jártasság hiánya, idősek klubjának
hiánya, elmagányosodás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szolgáltatás
kialakítása, szolgálati gépjármű beszerzése
Idősek informatikai ismereteinek bővítése, aktív
életre történő figyelemfelhívás, bűnemgelőzéssel
kapcsolatos tájékoztató programok szervezése,
idősek klubja létrehozása
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, hogy az államigazgatás
területén meghonosodjon a mainstreaming elve, vagyis az a szemlélet, hogy a fogyatékos emberek ügye nem
(csak) szociális kérdés: valamennyi ágazat, minden közigazgatási szereplő kötelessége és felelőssége, hogy a
saját területén érvényesítse a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye az ehhez
szükséges szakmapolitikai lépéseket. Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is
a társadalmi szemléletformálás az egyik legnagyobb kihívás. Komoly kihívás, és súlyos feladat hárul a
döntéshozókra és végrehajtókra a társadalom egésze tekintetében: mindenki számára világossá kell tenni,
hogy a fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és – bár jelentős anyagi forrásokat emészt
fel –nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nem csak liftek, rámpák, speciális táblák vagy
éppen hangos térkép alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a fogyatékos embert
egyenjogúnak és egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen fontos eszköze az esélyegyenlőségi tervek
elkészítése és az abban foglaltak végrehajtása is.

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma nemenként
Megváltozott munkaképességű
Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban
Év
személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma - nők
részesülők száma - férfiak (TS 6201)
(TS 6301)
2012
8
6
2013
7
6
2014
6
7
2015
6
6
2016
6
6
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Év

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban
Egyházi fenntartású
Civil fenntartású
részesülő fogyatékos
személyek száma
intézményben
intézményben
(TS 5001)

2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével
Csörnyeföld Községben 6 fő fogyatékkal élő lakos található. Közülük egy sem részesül nappali ellátásban.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A közfoglalkoztatás nem speciálisan a fogyatékos személyek részére biztosított foglalkoztatási forma. A helyi
önkormányzat nem foglalkoztat fogyatékkal élő személyeket. A községben nem található olyan vállalkozási
forma, mely a fogyatékkal élők számára munkát biztosítana.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs elérhető munkahely a községben élő fogyatékkal élők számára.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Nincs lehetőség az önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok igénybevételére
a fogyatékkal élők számára Csörnyeföld Községben.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élők a települési támogatást vehetik igénybe nehéz anyagi helyzetük enyhítésére. Az
Önkormányzat házi segítségnyújtás keretében biztosítja az arra rászorulók részére a lakókörnyezetükben
történő ellátást, illetve a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Sajnos a település önkormányzati tulajdonban lévő középületei jelenleg csak részben akadálymentesítettek.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
A községben működő vegyesbolt akadálymentesítése megtörtént. A faluház akadálymentesítése 2018. őszén
megtörtént és az önkormányzati hivatal akadálymentesítését egy közeljövőben megvalósuló pályázat
keretében 2019. június végéig sikerül megvalósítani.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Csörnyeföld községben kevés számban élnek fogyatékkal élő emberek. Munkahelyek a község területén nem
állnak rendelkezésükre a fogyatékkal élő személyek számára.
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d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A buszmegállók akadálymentesítése még nem valósult meg. A település járdái néhol rossz állapotban vannak,
ezeken a fogyatékkal élő személyek nehezen közlekednek.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A szociális alapszolgáltatások közül Csörnyeföldön elérhető az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, valamint
a falugondnoki szolgálat.
Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított a fogyatékkal élők számára is Muraszemenyén dr. Bussay
Dorottya Ágnes háziorvosi rendelőjében. Szakrendelés és kórházi ellátás igénybe vételére a 35 km- re fekvő
Nagykanizsai Dorottya Kórházban, valamint a 20 km-re fekvő Lenti Hetési Ferenc Rendelőintézetben van
lehetőség.

g.) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Csörnyeföldön nem érvényesül a pozitív diszkrimináció jelensége.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Akadálymentesítés nem megoldott

Akadálymentesítés
megvalósítása,
pályázati
források bevonásával
Gyűjtő hely kialakítása, gyógyászati segédeszközök
rászorulók részére történő koordinált kiosztása

Gyógyászati segédeszközök hiánya
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi
felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)

Társulások:

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás tagjai: Letenye, Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely,
Borsfa, Bucsuta, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Kiscsehi, Kistolmács, Lasztonya, Lispeszentadorján. Maróc,
Molnári, Murarátka, Muraszemenye, Oltárc, Petrivente, Pusztamagyaród, Rigyác, Semjénháza, Szentliszló,
Szentmargitfalva, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Valkonya, Várfölde, Zajk.
A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás fontos feladatának tekinti a térségben működő
alapítványok, civil szervezetek és önkormányzatok együttműködését.

A Társulás Munkaszervezetének feladata a közigazgatási feladatok mellett a terület- és vidékfejlesztés, mely
magába foglalja a helyi lakosság életkörülményeinek, életminőségének, jövedelmi szintjének, valamint a
foglalkozatási helyzet javítását, melyek hozzájárulnak a térség népesség megtartó képességének javításához,
mivel térségünket jellemzően sújtja az elvándorlás.
A településeken sorra szűnnek meg a hagyományos, minőségi, házi termékeket előállító kistermelők, a
boltokban egyre több gyenge minőségű termékkel találkozunk, amelyek eredete sokszor nem is egyértelmű.
Így akik szeretnének hozzájutni a helyi, megbízható árukhoz, nem tudják, hol találják meg ezeket.
Programunkkal mindkét oldalnak igyekszünk segíteni: a helyi terméket előállítóknak a talpon maradásban, a
lakosságnak pedig abban, hogy megtalálják ezeket a termékeket.
A Társulás célul tűzte ki a hatékony vidékfejlesztés érdekében a térségben fellelhető és előállítható
mezőgazdasági és kézműipari terméket előállítók összegyűjtését, termékeik marketingjének előmozdítását
piacra jutásuk elősegítése érdekében.
A helyi termékek értékesítését a fellendülőben lévő turizmusra, valamint a térség lakosságára, a helyi
fogyasztókra alapozzuk.
A helyi termékek marketingjével közvetetten, hosszú távon hozzájárulunk a helyi foglalkoztatás és a
jövedelemszerzési lehetőségek bővítéséhez, térségünk fejlődéséhez.
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BÁZAKERETTYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
A családsegítés és gyermekjóléti feladatellátást a törvényi kötelezettségnek eleget téve, önálló feladatellátás
keretében 2016. január 1. naptól a Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése, Bázakerettye valósítja
meg.
A Családsegítő – és gyermekjóléti Szolgálat 2 fővel működik, és 9 településen látja el feladatait.
Horváth Miklósné családsegítő által ellátott községek: Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya, Lispeszentadorján
és Maróc.
Punakné Imre Mária családsegítő által ellátott községek: Csörnyeföld, Muraszemenye, Kerkaszentkirály és
Szentmargitfalva.
A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében a jogszabályi változásoknak
köszönhetően 2016. évben a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósult meg,
melynek keretében a gyermekvédelem első védvonala, a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése révén
méltányos és igazságos feladatmegosztás alakult ki a települések és a járás(ok) között, és a gyermekjóléti
szolgáltatások teljes köre hozzáférhető vált a lakosság számára. A feladatellátás több szintűvé vált, melynek
első szintje a család és gyermekjóléti szolgálat.

Valamennyi településen elérhető a szolgáltatást nyújtó család és gyermekjóléti szolgálat, melyek keretén
belül dolgozó szakemberek (családsegítők) napi szinten szoros szakmai kapcsolatban vannak a családokkal.
A településeken található minimumszolgáltatás keretében a család és gyermekjóléti szolgálat feladatai az
 információnyújtás,
 tanácsadás,
 hivatalos ügyek intézése,
 szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása,
 szabadidős programok szervezése.
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében működtetik az észlelő – s jelzőrendszert, amely
feltárja a veszélyeztető okokat.
Az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak kéthavonta, illetve szükség szerint esetmegbeszéléseket, évi hat
alkalommal munkaközi megbeszélést tartottak.
ZALAISPA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
„Életünk egyik legfontosabb kérdése, hogy a Földön rendelkezésre álló erőforrásainkkal miként bánunk:
feléljük csupán, és amire már nincs szükségünk, azt egyszerűen eldobjuk, lesz, ami lesz. Vagy képesek
vagyunk előrelátóan, a tudomány eredményeit segítségül hívva, a mindennapok során keletkezett
hulladékokból a lehető legtöbbet újra csatasorba állítani, újra a gazdaságok, a háztartások, a társadalmak
rendelkezésére bocsátani.
Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a legfontosabb erőforrásunk az emberi elme, a tudás, a
bölcsesség, a közösségben, a közösségért élés képessége, az együttműködés képessége.
Ez a tudás, bölcsesség jelenik meg a 281 önkormányzat által alapított Zalaispa Hulladékgazdálkodási
Társulás tevékenységeiben, a Társulás által megvalósított hulladékgazdálkodási projektben. A NyugatBalaton és a Zala folyó medencéjének nagytérségét érintő, az Európai Unió által támogatott
infrastrukturális beruházással jelentős eredményeket értünk el: felszámoltuk a környezetszennyező,
engedély nélkül működő szeméttelepeket, korszerű hulladéklerakókat építettünk, megteremtettük a
különböző hulladékfajták begyűjtésének, újrahasznosításának lehetőségét, hulladékudvarokat alakítottunk
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ki, mindezekkel jelentősen gyarapítva a Társulás vagyonát.
Mai tudásunk alapján, minden adott ahhoz, hogy a Nyugat-Balaton és a Zala folyó medencéje megőrizze
természeti szépségét, hogy a Társulás településein élők környezete tiszta és biztonságos legyen,
életminőségük színvonala emelkedjen.”
Dékány Endre
A Társulás elnöke

CSÖRNYEFÖLD-MURASZEMENYE KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI TÁRSULÁSA
A közösen fenntartott társulás a szakmai programjában, az 1993. évi III. törvényben, az 1/2000. (I.7.) SZCSM
rendeletben, illetve az egyéb ágazati jogszabályokban meghatározott feladatokat a társulási
megállapodásban foglalt ellátási területre kiterjedően köteles maradéktalanul ellátni. A társulás által
biztosított alapellátások: A társulás önkormányzati képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy a társulás
a szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást a társulásban résztvevő
önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően biztosítja.
A társulás alaptevékenysége:
Szociális étkeztetés
A szociális étkeztetés keretében Csörnyeföld és Muraszemenye településen azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésről kell gondoskodni, akik az önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. A
szociális étkezés ellátási területe: Csörnyeföld és Muraszemenye önkormányzatok közigazgatási területe.
Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében Csörnyeföld és Muraszemenye településen a szolgáltatást igénybe vevő
személyek saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló
életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezet higiéniás körülményeinek megtartásában való
közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve az azok elhárításában való
segítségnyújtást. A házi segítségnyújtás ellátási területe: Csörnyeföld és Muraszemenye önkormányzatok
közigazgatási területe.
A szociális gondozó a belső szabályoknak megfelelően szervezi és végzi az ellátási területen lévő házi
gondozottak gondozási teendőit. Az elvégzett feladatokat dokumentálja a gondozási naplóba.
Feladatköre:
- Téli időszakban a gondozottak fűtésére való odafigyelés, tüzelő bekészítése, járdák csúszásmentesítése.
- A gondozásba vételt megelőzően látogatást tesz az idős vagy tartósan beteg otthonában.
- Megismerkedik a gondozottal és a környezetében élőkkel, életkörülményeivel, felméri a
gondozási feladatokat, megismerkedik az igényekkel.
- Részt vesz az előgondozásban, kérelem kitöltésében, ügyintézésben.
- A megbeszélt gondozási feladatokat előírt rendszerességgel elvégzi, ezt dokumentálja a
gondozási naplóban.
- Bevásárol a gondozottaknak, szükség szerint személyes ügyeket intéz.
- Feladata a gondozottaknál megfelelő higiénikus környezet feltételeinek biztosítása (lakás- és
környezetének tisztántartása, rendbe rakása, takarítás, tüzelőanyag behordás stb.)
- Feladata a gondozott személyiségének megismerése, segítségnyújtás a családdal,
ismerősökkel való kapcsolattartásban.
- A háziorvost folyamatosan tájékoztatja a gondozottak állapotáról, esetleges változásokról.
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- Orvoshoz kíséri a betegeket.
- Szükség szerint megbeszéli az aktuális teendőket, esetleges problémákat felettesével, illetve
a Körjegyzőség ügyintézőjével.
- Havonta adatot szolgáltat a gondozási naplóból a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjének.
KERKAMENTI TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS
A társulás székhelye: 8874 Kerkaszentkirály, Petőfi u. 1.
Működési területe: a társult önkormányzatok: Csörnyeföld, Dobri, Kerkaszentkirály, Kerkateskánd, Kiscsehi,
Lispeszentadorján, Lovászi, Maróc, Muraszemenye, Szentmargitfalva, Szécsisziget, Tormafölde közigazgatási
területe. A társulásban résztvevő településen élő lakosainak összlétszáma: 4271 fő.
A Társulás által ellátott faladat- és hatáskörök
A területfejlesztésről és a területrendszerezésről szóló 1996. évi XXI. Tv-ben foglalt területfejlesztési
feladatok, az alapító önkormányzatok igazgatási területén gazdasági és társadalmi fejlesztések elősegítése, a
települések lakosságának gazdasági és kulturális érdekképviselete, érdekeinek védelme, közreműködés az
emberi és természeti erőforrások jobb felhasználásában.
Ennek keretében különösen fontos feladat:
- a településeken meglévő információs hátrányok felszámolása,
- az infrastrukturális fejlesztések összehangolása, az anyagi lehetőségek legszélesebb körének
bevonásával,
- foglalkoztatási problémák, szociális feszültségek feloldása,
- a kistérségi, településközi valamint a kistelepülési önkormányzatok érdekeinek megfogalmazása és
képviselete a megyei, regionális, országos szinten,
- a határ menti együttműködés erősítése különös tekintettel a gazdasági együttműködésre,
- nemzetiségi hagyományok, nemzetiségi kultúra értékeinek megőrzése,
- kulturális örökség védelme,
- a humán erőforrások összehangolt fejlesztése,
- a gyermekek és ifjúsági korosztályról való gondoskodás
- a nők hátrányos helyzetű rétegek, a cigányság helyzetének javítása
- a kistérség civil szervezeteivel, vállalkozókkal, az együttműködő társszervekkel való kapcsolattartás,
- a természet, a környezet védelme.

MURASZEMENYE, CSÖRNYEFÖLD, KERKASZENTKIRÁLY, SZENTMARGITFALVA KÖZSÉGEK KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI
TÁRSULÁSA
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
- A köznevelési intézmény közös fenntartásával a szakmai munka színvonalának javítása, a gazdaságosság
növelése, az intézmény egy gyermekre vetített fajlagos költségeinek csökkentése.
- A társulás feladatköre: a társult önkormányzatok közigazgatási területén a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. Törvényben meghatározottak alapján az óvodai nevelés feladatainak megvalósítására terjed
ki intézmény közös fenntartása révén.
- A közös fenntartású intézmény tevékenységi körébe tartozik:
* Jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés
* Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, ellátása
* Óvodai intézményi étkezés
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ZALA ZÖLD SZÍVE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 2008. júniusában alakult, és elsősorban az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program vidékfejlesztési (3:tengely) és a LEADER (4.tengely ) célelőirányzatának Európai
Uniós forrásainak, térségi koordinációjára, valamint a pályázati források kezelésére jött létre.
Szervezetünkhöz 102 tag csatlakozott az önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások köréből.
Földrajzilag ez Zala megyében a horvát-szlovén határ menti területeket érinti, 52 települést ezen belül 2
várost, Lentit és Letenyét. Körzetünkhöz 37.004 fő lélekszám tartozik.
Az egyesület irodája Kerkaszentkirályon a Természetházban található. Kerkaszentkirály Petőfi S. út 16.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
A szövetséget alkotó, a szövetséghez csatlakozott önkormányzatok önkéntes társadalmi szervezete.
Támogatni kívánja tagjait abban, hogy a települések a társadalmi újratermelésben, a létbiztonság
megőrzésében betöltött és egyre növekvő szerepüknek, az általuk gyakorolt államigazgatási funkcióknak
mind eredményesebben megfelelhessenek. Ennek révén törekszik arra, hogy tagjai kihasználhassák a
történelmi esélyt, ami valódi helyi hatalom létrejöttét kínálja.
A TÖOSZ támogatja a települések kistérségi együttműködéseinek és társulásainak bővülését és a térségi
szemlélet megerősödését a települési önkormányzatok tevékenységének kiteljesedése, valamint a
közszolgáltatások színvonalának emelése céljából.
ZALAI FALVAKÉRT EGYESÜLET
A Zalai Falvakért Egyesület 1990-ben alakult. Zalai Falvakért Egyesület a települési önkormányzatok, civil
szervezetek, tenni akaró magánszemélyek együttműködése. Célja: segíteni kell az aprófalvak lakóit, erősíteni
kell a helyi közösségek mellett a megyei civil mozgalmat.
A Zalai Falvakért Egyesület olyan nonprofit és kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet, amelynek célja
a kistelepüléseken élő fiatalok, gyermekek, idősek, nők, civil szervezetek, közösségek mindennapi életének
támogatása, különös tekintettel a foglalkoztatás ösztönzésére, a szociális ellátás biztosítására, a szabadidő
kulturált, egészséges eltöltésére, az együttműködések, összefogások ösztönzésére.
A Zalai Falvakért Egyesület vidékfejlesztési munkájával, közösségépítő tevékenységével, az esélyegyenlőséget
támogató programjaival, a Foglalkoztatási Információs Pontok hálózatának működtetésével, az önkéntesség
népszerűsítésével, a falugondnoki hálózat fejlesztésével a zalai kistelepüléseket, az ott élő embereket kívánja
szolgálni és segíteni. Az egyesület közhasznú tevékenységeit az alábbi területeken végzi: szociális
tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; nevelés és oktatás, képességfejlesztés és
ismeretterjesztés; munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
és a kapcsolódó szolgáltatások; segíti a kistelepülésen élő nők közéleti szerepvállalását és munkaerőpiaci reintegrációját. Vállalt feladatainak fejlesztését megcélzó kutatásokat támogat és végez.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
A településen jelenleg nincs nemzetiségi önkormányzat.
Az egyházzal az önkormányzat kapcsolata jónak mondható. Gálhidi Sándor plébános a Muraszemenyei
plébániáról hetente tart szentmisét a helyi Római Katolikus templomban. Hívek és az önkormányzat
összefogásával valósult meg 2018. évben a templom előtti kőkereszt renoválása, majd megszentelése.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az alábbi társulások olyan közhasznú társadalmi szervezetek, amelyeknek célja a kistelepüléseken élő
fiatalok, gyermekek, idősek, nők, mélyszegénységben élők és romák, civil szervezetek, közösségek
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mindennapi életének támogatása, különös tekintettel a foglalkoztatás ösztönzésére, a szociális ellátás
biztosítására, a szabadidő kulturált, egészséges eltöltésére, az együttműködések, összefogások ösztönzésére:
- Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás,
- Települési Ünkormányzatok Országos Szövetsége,
- Zalai Falvakért Egyesület,
- Zala Zöldszíve,
- Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszenkirály, Szentmargitfalva Községek Közoktatási Intézményi
Társulása
- Csörnyeföld, Muraszemenye Községek Szociális Alapszolgáltatási Társulása
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen jelenleg nincs nemzetiségi önkormányzat.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Csörnyeföld Községért Kulturális Alapítván, Csörnyeföld Tűzoltó egyesület, Fiatalok Köre, valamint Vörcsök
Vadásztársaság működik, mint civil szervezet a községben.
Programjaik összhangban vannak a községben lakók esélyegyenlőségének megteremtésével.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Községünkben nem jellemző a for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok
ellátásában.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
- Csörnyeföld Község Önkormányzata
- Muraszemenyei Általános Iskola
- Muraszemenyei Óvoda
- Fiatalok Köre
- Bázakerettye Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
- Védőnői szolgálat
- Házgondozói szolgálat
- Falugondnoki szolgálat
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Forum szervezésével kívánjuk feltárni a mélyszegénységben élők, illetve romák, nők, idősek, gyermekek és
fogyatékkal élők helyzetét, valamint beazonosítani a problémákat, majd megoldást találni a meglévő
problémákra.
2018. november 2. napján létrehozott Forumon a mellékelt jelenléti ív alapján dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző, Csörnyeföld Község Önkormányzata képviseletében Simon Zoltán polgármester, Beck Ferenc, Fehér
Gábor képviselők, Punakné Imre Mária családsegítő, Muraszemenyei Óvoda képviseletében Túrósné Lőrincz
Anita óvodavezető, Muraszemenyei Általános Iskola képviseletében Novák Mónika iskolaigazgató
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helyettes, Védőnői hálózat Németh Tamásné védőnő, Sztrahia Istvánné házigondozó, valamint HóborSztrahia Krisztina és Gálné Kovács Anita voltak jelen.

Csörnyeföld Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja a település minden
polgárának életét érinti, ezért Csörnyeföld Község Önkormányzata vállalja, hogy a programot a Képviselőtestületi véleményezés és elfogadás után széleskörű konzultációra bocsátja az esetleges módosításra
vonatkozó javaslatok érdekében.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei
Csörnyeföld településre általánosan érvényes megállapítások:
 alacsony a foglalkoztatottsági szint, magas a munkanélküliség
 elöregedő népesség, a természetes fogyás mutatószáma növekszik
 kevés a kvalifikált munkaerőt igénylő munkahely
 az aktív keresőréteg alacsony képzettséggel rendelkezik
 ingázás
 szociális ellátásokra magas számú igény

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

Település
szintű
probléma

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Nők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Vízvezeték hálózat, csatorna hálózat rossz
minőségű
Közterek, parkok, utak, járdák felújításra
szorulnak, Mobilhálózat, internet hálózat
nem megfelelő minőségű,
Háziorvosi nehezen elérhető
Lakatlan, romos házak, elhanyagol
területek
Faluház felújításra szorul, szabadtéri
színpad, turisztikai szálláshelyek nem állnak
rendelkezésre

Vízbázis teljes körű felújítása
Közterek, parkok, utak, járdák felújítása
Mobilhálózat, internet hálózat megfelelő
minőségben való hozzáférés biztosítása
Háziorvosi szolgáltatáshoz való hozzáférés
elősegítése
Lakatlan, romos házak bontása, elhanyagol
területek gondozása
Faluház teljes körű felújítása, szabadtéri
színpad kialakítása, turisztikai szálláshelyek
kialakítása
Kondi-park kialakítása, sportpálya felújítása
Kulturális programok szervezése
Elavult sportpálya, kondi-park hiánya,
Számítástechnikai
eszközökhöz
való
Kulturális
programok
hiánya,
hozzáférés
elősegítése,
informatikai
számítástechnikai
eszközökhöz
való
eszközök vásárlása
hozzáférés korlátozott,
Lakhatási, szociális problémák javítása
Lakhatási, szociális problémák
Tanulásra
ösztönzés,
életvezetési
Alacsony iskolázottsági szint
tanácsadás,
felvilágosító
programok
szervezése
Játszótér nem található a településen
Játszótér kialakítása
Védőnői szolgálat eszközfejlesztése
Védőnő által használ eszközök elavultak
Családsegítő szolgálat – szolgálati gépjármű
Családsegítő családokhoz történő eljutása
beszerzése
nehéz.
Kismamákhoz
kapcsolódó
programok Fejlesztő foglalkozások, kismamaklub,
bababörze szervezése
hiánya
Bölcsődei szolgáltatás nem elérhető,
Munkaerőpiacra
történő
visszatérés
Részmunkaidős
foglalkoztatás
nem elősegítése, bölcsőde létrehozása
megoldott
Iskolai végzettség megszerzése, átképzés
Alacsony iskolázottság
elősegítése
Szűrővizsgálatokon való részvételi arány
Szűrővizsgálatokon való részvétel növelése,
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alacsony
Egészségtelen életmód

Idősek

Fogyatékkal
élők

életmód, életvezetés tanácsadás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hiánya
Informatikai képzettség hiánya
időseket érintő bűncselekmények
elmagányosodás

Szociális alapszolgáltatások, fejlesztése,
bővítése
Aktív
időskor,
élethosszig
tanulás,
informatikai képzettség elősegítése, idősek
klubja kialakítása, bűnmegelőzés, idősek
tájékoztatása, elmagányosodás megelőzése

Akadálymentesítés nem megoldott
Gyógyászati segédeszközök hiánya

Község teljes mértékű akadálymentesítés
Gyógyászati segédeszközök hozzáférésének
elősegítése

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Település
szintű
probléma

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Vízbázis teljes körű felújítása
Közterek, parkok, utak, járdák felújítása
Mobilhálózat, internet hálózat megfelelő
minőségben való hozzáférés biztosítása
Háziorvosi szolgáltatáshoz való hozzáférés
elősegítése
Lakatlan, romos házak bontása, elhanyagol
területek gondozása
Faluház teljes körű felújítása, szabadtéri
színpad kialakítása, turisztikai szálláshelyek
kialakítása
Kondi-park kialakítása, sportpálya felújítása
Kulturális programok szervezése
Számítástechnikai
eszközökhöz
való
hozzáférés
elősegítése,
informatikai
eszközök vásárlása
Lakhatási, szociális problémák javítása
Tanulásra
ösztönzés,
életvezetési
tanácsadás,
felvilágosító
programok
szervezése
Játszótér kialakítása
Védőnői szolgálat eszközfejlesztése
Családsegítő szolgálat – szolgálati gépjármű
beszerzése
Fejlesztő foglalkozások, kismamaklub,
bababörze szervezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

polgármester

polgármester,
iskolaigazgató

védőnő,

családsegítő,

polgármester,
védőnő,
iskolaigazgató, óvodavezető

családsegítő,
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Nők

Idősek

Fogyatékkal
élők

Munkaerőpiacra
történő
visszatérés
elősegítése, bölcsőde létrehozása
Iskolai végzettség megszerzése, átképzés
elősegítése
Szűrővizsgálatokon való részvétel növelése,
életmód, életvezetés tanácsadás
Szociális alapszolgáltatások, fejlesztése,
bővítése
Aktív
időskor,
élethosszig
tanulás,
informatikai képzettség elősegítése, idősek
klubja kialakítása, bűnmegelőzés, idősek
tájékoztatása, elmagányosodás megelőzése
Község teljes mértékű akadálymentesítés
Gyógyászati segédeszközök hozzáférésének
elősegítése

polgármester, munkaügyi központ, védőnő,
családsegítő

polgármester,
házigondozó,
falugondnok, könyvtáros

polgármester,
falugondnok,
házigondozó, családsegítő

családsegítő,

háziorvos,

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák, mélyszegénységben élők teljes egészében beilleszkedve a
társadalomba, egyenjogúnak tekintve, lakhatási körülményeiket rendezve békében, egyetértésben
megférnek szomszédjaikkal, a település összes lakójával.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők lakhatási körülményei, munkához, egészségügyhöz,
szolgáltatásokhoz való hozzáférése megfelelő legyen.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek iskoláztatását, példaértékű nevelését a jobb jövő elérése érdekében.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek ellátására, egészségügy, falugondnoki, házigondozói szolgálat
elérésére.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az esélyegyenlőség megteremtését, mind a munkavállalás, mind a
gyermekvállalás területén.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők szolgáltatásokhoz való hozzáféréséhez.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés
sorszáma

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Az intézkedés címe, megnevezése

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma megnevezése

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

A célkitűzés összhangja egyéb
stratégiai dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

0. Település szintű probléma
1
Vízbázis teljes körű felújítása

Település vízvezeték hálózata, csatorna hálózata
felújításra szorul. Rossz minőségű vízvezeték hálózat
okán gyakoriak a csőtörések. Szennyvíz elvezetése
sem megfelelő.
Utak, járdák, kerékpárutak felújításra szorulnak,
parkok kialakítása szükségszerű

Megfelelő minőségű ivóvízhez való
hozzáférés biztosítása. Megfelelő
szennyvíz elvezetés biztosítása.

Gazdasági program

polgármester

2023. 12. 31.
(vasárnap)

település 100 %-a

pályázat, állami
támogatás

HEP lejárta, 2023.

Előnyösebb kép kialakulása a településről. Települési Arculati Kézikönyv, Előnyösebb kép kialakulása a településről. polgármester
Rendezési terv, Településkép
védelméről szóló rendelet

2023. 12. 31.
(vasárnap)

2 park megújul, 2000 m
kerékpárút felújítás, 4 km út
javítása, 2 km járda építése

HEP lejárt, 2023.

Megfelelő szintű kommunikáció biztosítása polgármester

2023. 12. 31.
(vasárnap)

Mindenki számára biztosítani, elérhetővé polgármester
tenni a megfelelő háziorvosi ellátást.

2023. 12. 31.
(vasárnap)

Település 100 %-a térerő
lefedettség, internet
hozzáférés
10%-ban javuló egészségi
állapot

pályázat, állami
támogatás,
önkormányzati saját
forrás
pályázat, állami
támogatás

Településképi Arculati
Kézikönyv, Rendezési terv,
Településkép védelméről szóló
rendelet
Településképi Arculat
Kézikönyv, Településkép
védelméről szóló rendelet,

Településkép javulása. Kártevő állatok
szaporulatának visszaszorítása.

polgármester

2023. 12. 31.
(vasárnap)

Turizmus fellendülése, kulturális
rendezvényekhez való hozzáférés
elősegítése megfelelő minőségű helyszín
biztosításával

polgármester

Településképi Arculati
Kézikönyv, Rendezési terv,
Gazdasági program

2

Közterek, parkok, utak, járdák felújítása

3

Mobil hálózat, internet hálózat megfelelő Nincs megfelelő térerő mobiltelefon használatához. A Megfelelő szintű kommunikáció biztosítása rendezési terv
minőségben való hozzáférés biztosítása szolgáltatók nem tudnak jó minőségű internet
hozzáférést biztosítani.
Háziorvosi szolgáltatáshoz való
Háziorvosi szolgáltatás nehezen elérhető helyettesítés Mindenki számára biztosítani, elérhetővé Egészségügyi feladatellátási
hozzáférés elősegítése
esetén. Humán erőforrás hiánya.
tenni a megfelelő háziorvosi ellátást.
szerződés

4

5

Lakatlan, romos házak bontása, elhagyott A teleülésen egyre több a lakatlan, omladozó épület,
területek gondozása
az elhagyott elhanyagolt terület. Ez a kártevők
szaporodása mellett a településkép romlását is
eredményezi.
6
Faluház teljes körű felújítása, szabadtéri Faluház épülete teljes mértékeben felújításra szorul.
színpad kialakítása, szolgálati lakások
Nincs megfelelő szálláshely a településen.
kialakítása, felújíátsa, turisztikai
szálláshelyek kialakítása
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1
Kondi-park kialakítása, sprotpálya
A település nem rendelkezik kondi-parkkal,
felújítása
sportpályája elavult.

2

Kulturális programok szervezése

3

Számítástechnikai eszközökhöz való
hozzáférés elősegítése, informatikai
eszközök vásárlása

4

Lakhatási, szocilis problémák javítása

5

Tanulásra ösztönzés, életvezetési
tanácsadás, felvilágosító programok
szervezése

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1
Játszótér kialakítása

2

Védőnői szolgálat eszközfejlesztése

3

Családsegítő szolgálat szolgálati
gépjármű beszerzése

4

Fejlesztő foglalkozások, kismamaklub,
bababörze szervezése

Településkép javulása. Kártevő állatok
szaporulatának visszaszorítása.

Turizmus fellendülése, kulturális
rendezvényekhez való hozzáférés
elősegítése megfelelő minőségű helyszín
biztosításával
Tartalmas időtöltés lehetőségének
biztosítása, közösségfejlesztés,
kapcsolatteremtés elősegítése. Egészséges
életmódra ösztönzés.
minőségi időtöltés biztosítása, társadalmi
együttélés elősegítése, kapcsolatteremtés

Kulturális programok szervezésével lehetőség nyílik
minőségi időtöltés biztosítására. Társadalmi
együttélés elősegítése, kapcsolatteremtés, elfogadás
lehetősége.
A mélyszegénységben élők részére megfelelő
mindenki számára elérhető
minőségű informatikai eszközök elérésének
számítástechnikai eszközök, internet
biztosítása
biztosítása. Internetismeret bővítése,
általános tájékozottság növelése
Lakhatási szociális problémák, higiénia hiánya,
Lakóházak állapotának javulása,
alapvető szükségleti eszközök hiánya
közművesítés elősegítése, lakhatási
támogatások bővítése

Gazdasági program,
Önkormányzati Költségvetési
rendelet
Gazdasági program,
Költségvetési rendelet

Megfelelő minőségű ivóvízhez való
hozzáférés biztosítása. Megfelelő
szennyvíz elvezetés biztosítása

humán erőforrások,
pályázatok, állami
támogatás
4 db romos ház bontása, 2 db pályázat, állami
felújítása, 6 elhanyagolt terület támogatás,
tisztítása
önkormányzati forrás

HEP lejárta, 2023.

2023. 12. 31.
(vasárnap)

Faluház épülete 100%-ban
megújul, 10 fő részére
elérhető szálláshely, évi 6
kulturális rendezvény

pályázat, állami
támogatás,
önkormányzati
támogatás

HEP lejárta, 2023.

Tartalmas időtöltés lehetőségének
polgármester
biztosítása, közösségfejlesztés,
kapcsolatteremtés elősegítése. Egészséges
életmódra ösztönzés.
minőségi időtöltés biztosítása, társadalmi polgármester
együttélés elősegítése, kapcsolatteremtés

2023. 12. 31.
(vasárnap)

HEP lejárta, 2023.

mindenki számára elérhető
számítástechnikai eszközök, internet
biztosítása. Internetismeret bővítése,
általános tájékozottság növelése
Lakóházak állapotának javulása,
közművesítés elősegítése, lakhatási
támogatások bővítése

polgármester

2023. 12. 31.
(vasárnap)

polgármester

2023. 12. 31.
(vasárnap)

sportpálya 100%-ban megújul, pályázat, állami
10 eszközből álló kondi-park támogatás,
létrejön
önkormányzati
támogatás
évi 6 kulturális rendezvény
pályázat, állami
támogatás,
önkormányzati
támogatás
informatikai eszközök, internet pályázat, állami
használatának 20%-os
támogatás,
növekedése
önkormányzati
támogatás
Lakásállomány 5%-os
pályázat, állami
növekedése
támogatás,
önkormányzati
támogatás

polgármester,
védőnő,
családsegítő,
iskolaigazgató

2023. 12. 31.
(vasárnap)

évi 2 felvilágosító program

pályázatok, állami
támogatás,
önkormányzati
támogatások

HEP lejárta, 2023.

2023. 12. 31.
(vasárnap)

1 db játszótér

HEP lejárta,
folyamatos

2023. 12. 31.
(vasárnap)

10 db eszköz

pályázat, állami
támogatás,
önkormányzati
támogatás
pályázat, állami
támogatás,
önkormányzati
támogatás

2023. 12. 31.
(vasárnap)

1 db szolgálati gépjármű

HEP lejárta, 2023.

2023. 12. 31.
(vasárnap)

évi 8 fejlesztő foglalkozás

pályázat, állami
támogatás,
önkormányzati
támogatás
pályázat, állami
támogatás,
önkormányzati
támogatás

pénzbeli és szociális
ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet,
szociális tűzifa-juttatásról szóló
rendelet
Egészségtelen életmód, szenvedélybetegségek, korai Egészséges életmódra, továbbtanulásra
Önkormányzat pénzbeli és
Egészséges életmódra, továbbtanulásra
gyermekvállalás
való ösztönzés, szenvedélybetegséggel
természetbeni ellátásokról
való ösztönzés, szenvedélybetegséggel
rendelkezők számának csökkentése, korai szóló szociális rendelete
rendelkezők számának csökkentése, korai
gyermekvállalás számának csökkentése
gyermekvállalás számának csökkentése
A település nem rendelkezik játszótérrel.

Gyermekek biztonságos időtöltése,
kapcsolatok teremtése. Szülő-gyermek
kapcsolat javulása.

Településképi Arculati
Gyermekek biztonságos időtöltése,
polgármester
Kézikönyv, rendezési terv,
kapcsolatok teremtése. Szülő-gyermek
Településkép védelméről szóló kapcsolat javulása.
rendelet
Védőnői szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges
Rutin védőnői vizsgálatokat megbízhatóan
Rutin védőnői vizsgálatokat megbízhatóan polgármester,
eszközök beszerzése
helyi szinten el lehessen végezni, ne kelljen
helyi szinten el lehessen végezni, ne kelljen védőnő
eszközhiány okán a kismamáknak,
eszközhiány okán a kismamáknak,
kisgyermekes szülőknek gyermekeikkel a
kisgyermekes szülőknek gyermekeikkel a
több órán át távoli városokba utazni.
több órán át távoli városokba utazni.
Szolgálati gépjármű hiánya okán a családsegítő
Családsegítői szolgálathoz való hozzáférés Bázakerettyei Község
Családsegítői szolgálathoz való hozzáférés polgármester,
nehezen tudja felkeresni a problémás családokat, a elősegítése, szolgáltatással kapcsolatban Önkormányzata Család-é és
elősegítése, szolgáltatással kapcsolatban családsegítő
rászorulók részére nem megoldható az
álló családok gyakoribb felkeresése,
Gyermekjóléti Szolgálata
álló családok gyakoribb felkeresése,
élelmiszercsomagok kiszállítása
támogatása
szakmai programja
támogatása
Gyermekek korai fejlesztésével a későbbi
Fejlesztő foglalkozásokkal, kismamaklub, Muraszemenye, Csörnyeföld, Fejlesztő foglalkozásokkal, kismamaklub, polgármester,
életkilátások, iskolai sikerek, felnőttkori beilleszkedés, bababörze létrehozásával édesanyák,
Kerkaszentkirály,
bababörze létrehozásával édesanyák,
védőnő,
munkaerőpiaci esélyek javíthatók.
kisgyermekek segítése, támogatása
Szentmargitfalva Községek
kisgyermekek segítése, támogatása
családsegítő, ovónő
Köznevelési Intézményi
Társulása Megállapodása

III. A nők esélyegyenlősége
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HEP lejárta, 2023.

2023. 12. 31.
(vasárnap)

HEP lejárta, 2023.

HEP lejárta, 2023.

HEP lejárta, 2023.

HEP lejárta, 2023.

HEP lejárta, 2023.

HEP lejárta, 2023.

1

Munkaerőpiacra történő visszatérés
elősegítése, bölcsőde létrehozása

A kisgyermekes édesanyák visszatérése a
munkaerőpiacra a részmunkaidős lehetőségek hiánya
okán és a gyermekelhelyezés megoldásának
nehézségei miatt, bölcsőde hiányában nehezen
megoldható
Iskolai végzettség megszerzése, átképzés Alacsony iskolai végzettségű nők, ill. nem piacképes
elősegítése
iskolai végzettségű nők munkaerőpiacon történő
elhelyezkedése nehéz.

2

3

Szűrővizsgálatokon való részvétel
növelése, életmód, életvezetési
tanácsadás

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése,
bővítése

2

Aktív időskor, élethosszig tanulás,
informatikai képzettség elősegíétse,
idősek klubja kialakítása,bűnmegelőzés,
idősek tájékoztatása, elmagányosodás
megelőzése

Gyógyászati segédeszközök
hozzáfárásánek elősegítése

Muraszemenye, Csörnyeföld, Bölcsőde létrehozása, részmunkaidős
Kerkaszentkirály,
munkalehetőségek feltárása
Szentmargitfalva Községek
Szociális Intézményi társulása
megállapodása
Alacsony iskolai végzettségű nők, ill. nem
Alacsony iskolai végzettségű nők, ill. nem
piacképes iskolai végzettségű nők részére
piacképes iskolai végzettségű nők részére
képzések szervezése
képzések szervezése

Egészséges életmódra, életvezetési technikákra való Egészségesebb életmód, ezáltal
tanítással, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzése egészségesebb családok. Növekvő
részvétel szűrővizsgálatokon.

Alapszolgáltatáshoz munkanapon kívüli hozzáférés
biztosítása, szolgálati gépjármű beszerzése,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása

Alapszolgáltatáshoz munkanapon kívüli
hozzáférés biztosítása, szolgálati gépjármű
beszerzése, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás kialakítása

Csörnyeföld, Muraszemenye
Községek Szociális
Alapszolgáltatási Társulás
Szervezeti és Működési
Szabályzata, szakmai
programja

Idősek informatikai ismereteinek bővítésével
Idős korban aktív életre történő
kapcsolattartás javulna távol élő rokonaikkal,
figyelemfelhívás, programok szervezése,
bűnmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatók
informatikai jártasság
szervezésével elkerülhetőbbé válnak az idősek elleni
bűncselekmények. Programok szervezésével, idősek
klubja létrehozásával megelőzhető az
elmagányosodás.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1
Teljes akadálymenetsítés megvalósítása a Minden középület akadálymentesítése
településen

2

Bölcsőde létrehozása, részmunkaidős
munkalehetőségek feltárása

Gyógyászati segédeszköz nem mindenki számára
elérhető. Megvásárlása nagy anyagi megterhelést
jelent.

A településen minden középület, buszváró Településkép védelméről szóló
akadálymentesítve legyen.
rendelet, Településképi
Arculati Kézikönyv, rendezési
terv.
Gyűjtő hely kialakítása, ahol a már
használaton kívüli segédeszközök
leadhatók, tárolásra kerülnek, háziorvos
koordinálásával az eszközök átadhatók a
betegek, fogyatékkal élők részére.

polgármester,
védőnő

2023. 12. 31.
(vasárnap)

1 bölcsőde

polgármester,
2023. 12. 31.
munkaügyi központ (vasárnap)

évi 1 tanfolyam

Egészségesebb életmód, ezáltal
egészségesebb családok. Növekvő
részvétel szűrővizsgálatokon.

polgármester,
védőnő,
családsegítő

2023. 12. 31.
(vasárnap)

szűrővizsgálatok részvételi
aránya 10 %-os növekedése,
évi 1 felvilágosító program

Alapszolgáltatáshoz munkanapon kívüli
hozzáférés biztosítása, szolgálati gépjármű
beszerzése, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás kialakítása

polgármester,
házigondozó,
családsegítő,
háziorvos,
falugondnok

2023. 12. 31.
(vasárnap)

1 szolgálati gépjármű, 20 db
jelző készülék

pályázat, állami
támogatás,
önkormányzati
támogatás

HEP lejárta, 2023.

Idős korban aktív életre történő
figyelemfelhívás, programok szervezése,
informatikai jártasság

polgármester,
házigondozó,
családsegítő,
könyvtáros,
falugondnok

2023. 12. 31.
(vasárnap)

évi egy felvilágosító program,
évi egy informatikai ismeretek
fejlesztésére irányuló
tanfolyam

pályázat, állami
támogatás,
önkormányzati
támogatás

HEP lejárta, 2023.

A településen minden középület, buszváró polgármester
akadálymentesítve legyen.

2023. 12. 31.
(vasárnap)

100 %-os
akadálymentesítettség

HEP lejárta, 2023.

Gyűjtő hely kialakítása, ahol a már
használaton kívüli segédeszközök
leadhatók, tárolásra kerülnek, háziorvos
koordinálásával az eszközök átadhatók a
betegek, fogyatékkal élők részére.

2023. 12. 31.
(vasárnap)

évente 10 fő részére
segédeszköz ingyenes
biztosítása

pályázat, állami
támogatás,
önkormányzati
támogatás
humán erőforrás,
társadalmi összefogás

polgármester,
háziorvos,
házigondozó,
falugondnok,
családsegítő

2020. évi felülvizsgálat:
 Vízbázis teljes körű felújítása: lakossági víz és csatornamű szolgáltatás támogatására elnyert pályázat 6.280.900.-Ff a víműnek átutalva.


Közterek, parkok, utak, járdák felújítása: az ország fásítási program keretében 2020-ban 25db keskenylevelű kőris került megítélésre
EFOP-3.9.2.-16-2017-00050 Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében című project keretében fák és díszcserjék kerültek elültetésre



Mobil hálózat, internet hálózat, megfelelő minőségben való hozzáférés biztosítása: 2019-ben optikai kábel építése került a falu egyész területére, a szolgáltatói fejlesztésnek köszönhetően.



Faluház teljes körű felújítása, szabadtéri színpad kialakítása, szolgálati lakások kialakítása,
felújítása, turisztikai szálláshelyek:a Faluház felújítása , 2020-ban Magyar falu program keretében a Nemzeti és helyi identitástudat erősítése néven 14.999.000.-Ft támogatás+800.00Ft önrész



Munkaerőpiacra történő visszatérés elősegítése, bölcsőde létrehozása: 2018-tól minden évben Start mezőgazdasági közmunkaprogram



Szociális alapszolgáltatások fejlesztése, bővítése: Ingyenes lett a házi segítségnyújtás,+ 1 fő gondozó felvételre került



Teljes akadály mentesítés megvalósítása: 2019-ben a faluház akadálymentesítése a Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű támogatás
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pályázat, állami
HEP lejárta, 2023.
támogatás,
önkormányzati
támogatás, humán
erőforrás
humán, pályázat, állami HEP lejárta, 2023.
támogatás,
önkormányzati
támogatás
pályázat, állami
HEP lejárta, 2023.
támogatás,
önkormányzati
támogatás

HEP lejárta, 2023.

3. Megvalósítás

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

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

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

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

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról
intézkedni
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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.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést
kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának
okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési
tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a
benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma
I. A Csörnyeföld község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént.
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Csörnyeföld község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek
része az Intézkedési Terv) megvitatta és 59/2018.(XI.22.) számú határozatával elfogadta.

Csörnyeföld, 2018. november 22.
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Kivonat: Csomyefold Kozseg Onkormanyzatanak Kepvisel6-testlilete 2018. november 22-en
megtartott tilesenek jegyz6konyveb61.

59/2018. (XI.22.) kepviselo-testilleti hatarozat
l) Csomyefold Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az onkormanyzat 2018-2023
evre vonatkoz6 Helyi Eselyegyenlosegi Programjat melleklet szerinti formaban elfogadja.
2) A Helyi Eselyegyenlosegi Program 2018. december 1. napjan lep hatalyba es 2023.
november 30. napjan hatalyat veszti.
·
3) A kepviselo-testiilet felkeri a polgarmestert, hogy a Helyi Eselyegyenlosegi Program
kozzetetelerol gondoskodjon.
Hatarido: azonnal
Felelos: Simon Zoltan polgarmester

K.m.f
Simon Zoltan sk.
polgarmester

dr. Farag6-Szab6 Melitta sk.
jegyz6

Kivonat hiteles:
Csomyefold, 2018. december 13.

l-

,

dr. Farag6-Szab6 Melitta
aljegyz6

