
 

 

1. számú melléklet 

Barcsi járás SWOT analízise 

Erősségek 

- aktív egyházi szerep a helyi felzárkózás-politikai 

beavatkozások végrehajtásában (szabadidő-szervezés, 

önkéntesség, étkezés biztosítása, rászorulóknak 
táborszervezés) 

- a közmunkaprogram keretében, helyi szükségletek 

ellátására saját gazdálkodás, kertészet működtetése, 

rendezett településkép kialakítása 

- falubusz igénybevétele a napi tevékenységek során 

közfeladat ellátására a pályázati elszámolásnak 

megfelelően, sokszor a célcsoport igényeihez igazodva  

- iparűzési adó jelentős a kőolaj és földgáz készlet 

kitermeléséből 

- aktív nemzetiségi önkormányzatok (horvát és német) 

- ingyenes gyermekétkeztetés 

- családsegítő munkájának eredményeként, a vonatkozó 

jogszabályok szerint a rászorulók hozzájutnak a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz 

- aktív közösségi életet támogató szolgáltatások (Jó kis 

hely) 

- hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozása (Csányi 
Alapítvány tehetséggondozó, Arany János 

tehetséggondozó program, Útravaló) 

- erős a sporttevékenyégek közösségépítő ereje 

- felzárkózási mentorhálózat működik 

- szabad hozzáférésű digitális végpontok kialakítása 

- digitális kompetenciafejlesztő képzések szervezése 

minden korosztálynak 

- rendszeres szűrővizsgálatok szervezése 

- sok jól bevált gyakorlattal rendelkeznek a települések 

(lakásfenntartási támogatás elvárásokkal, idősekre való 
odafigyelés, aktív közösségi élet) 

- betelepült, külföldi lakosok mentalitásának pozitív 

hatása (önkéntesség, szemlélet- és attitűdváltozás) 

 

 

Gyengeségek 

- bővülő kötelező és önként vállalt önkormányzati 

feladatok ellátásához falubuszok beszerzéséhez saját 

forrás nem áll rendelkezésre 

- sok a nem hasznosított, gazdálkodásra alkalmas 

földterület és porta 

- erősítendő a roma nemzetiségi önkormányzatok közösségi 

szerepvállalása 

- hiányos a Család és Gyermekjóléti Szolgálatok 

humánerőforrása 

- kisgyermekek ingázása a falubusz nélküli településeken 

problémát okoz 

- a település nem rendelkezik erőforrással a családok 
társadalmi szerepének megerősítéséhez, családi kohézió 

növeléséhez, és az ezt segítő szolgáltatásokhoz 

(mentorálás, mentálhigiénés szakember), a szabadidős 
szolgáltatások megszervezéséhez (sport, kultúra) 

- nem jellemzők az iskolai lemorzsolódást megelőző 

programok  

- kevés a hátrányos helyzetű - sajátos nevelést igénylő 

gyerek életminőségét javító, tanulást támogató 
gyógyászati segédeszközök beszerzésének lehetősége, 

kölcsönzés lehetősége 

- közmunkaprogram feltételeinek változásával a települések 
saját feladataikat nem tudják megoldani 

- jellemző a roma lányok korai, végzettség nélküli 

iskolaelhagyása 

- magas a helyettesítéssel megoldott háziorvosi praxisok 

száma 

- turisztikai fejlesztések, a helyi adottságok turisztikai 

hasznosítása forráshiány miatt nem valósul meg 

- kialakulatlan a települések közti együttműködés 

- nincs elegendő forrás az egészséges ivóvíz ellátás 

megoldására 

- megoldatlan az egyedülálló időskorúak elhelyezése és 

ellátása 

- alacsony fokozatú, nem energia hatékony a lakóingatlan 

állomány nagy része 

 

Lehetőségek 

 

- helyi és térségi turisztikai lehetőségek fejlesztése 

(kerékpárút, szálláshely, tematikus programok)  

- különböző szakterületi stratégiák összehangolása 

(felzárkózás, foglalkoztatás, egészségügy, oktatás, 

lakhatás, szociális szolgáltatások) 

- helyi jó gyakorlatok, egymás kultúrájának 

megismertetése a többi település számára (idősekre való 

odafigyelés, mintakert) 

- hatékony szolgáltatásszervezés a települések 

együttműködésének kihasználásával 

- bűnmegelőzés, ehhez kapcsolódóan prevenció és 

tájékoztatás 

- lakosság ellátását biztosító szolgáltatás-portfólió 
bővítése (egészségügyi, szabadidős, szociális) 

- szolgáltatások eléréséhez szükséges mobilitás 

támogatása (foglalkoztatás, oktatás, közszolgáltatások) 

- "humánerőforrás mobilitás támogatása, ösztönzése (pl.: 

lakhatási támogatás) „ 

- pályázati vagy hitelforrások az alábbi problémák 

megoldására: energiahatékonysági programok, ivóvíz 

minőség javító program, üres ingatlanok szociális 
bérlakássá alakítása, szegregátumok felszámolása 

komplex beavatkozásokkal 

- "a korábbi beavatkozások fenntarthatóságának 

biztosítása: 
Biztos Kezdet Gyerekház / Bölcsőde – óvodai ellátás / 

tanoda program / szabadidő szervezés , Jó kis hely 

program, iskolai lemorzsolódást megelőző programok" 

- önkormányzati épületek felújítása, hasznosításához külső 

forrás biztosítása 

Veszélyek 

 

- az országos kompetencia mérés eredményei alapján, az 

országoshoz képest alacsonyabbak a járási adatok 

- egészségügyi alapellátásban magas a betöltetlen és 

kiöregedő háziorvosi praxisok száma 

- bizonytalan a hazai és nemzetközi forrásokból 
megvalósult pályázatok hosszútávú fenntarthatósága 

- elöregedő és fogyó népesség, az időskorúak ellátása 

részben megoldott, a későbbiekben sok új kihívásnak kell 

megfelelni 

- munkaerő, munkaképes személyek számának csökkenése 

(elvándorlás) 

- mélyszegénység újratermelődése 

- szegregátumok bővülése 

- foglalkoztatási mobilizáció hiánya illetve a közlekedési 

nehézségek akadályozzák a felzárkózást 

-  az alacsony iskolai végzetséggel rendelkező nők 

foglalkoztatása nehezen megoldható 

- a pályázattal támogatott szabad hozzáférésű digitális 

végpontok működése a kötelező fenntarthatósági időt 
követően problémás 

- megélhetési bűnözés jelenléte 
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Nagyatádi járás SWOT analízise 

Erősségek 

- aktív egyházi szerep a helyi felzárkózás-politikai 

beavatkozások -végrehajtásában (szabadidő-szervezés, 

önkéntesség, étkezés biztosítása, rászorulóknak 

táborszervezés) 

- a közmunkaprogram keretében, helyi szükségletek 

ellátására -saját gazdálkodás, kertészet működtetése, 

rendezett településkép kialakítása 

- falubusz igénybevétele a napi tevékenységek során 

közfeladat ellátására a pályázati elszámolásnak 

megfelelően, sokszor a célcsoport igényeihez igazodva 

- kiemelkedően jól működik több civil szervezet  

- erős a sporttevékenyégek közösségépítő ereje 

- ingyenes gyermekétkeztetés 

- családsegítő munkájának eredményeként, a vonatkozó 

jogszabályok szerint a rászorulók hozzájutnak a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatáshoz 

- szabad hozzáférésű digitális végpontok kialakítása 

- rendszeres szűrővizsgálatok szervezése 

- sokszínű turisztikai attrakció és annak fejlesztése kitörési 

lehetőséget biztosít (pl.: természeti adottságok, vadászat) 

- folyamatos rendőri jelenlét, javuló közbiztonság 

- kistérségi együttműködésben hatékonyan megoldott 

egészségügyi alapellátás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyengeségek 

- sok a nem hasznosított, gazdálkodásra alkalmas földterület 

és porta 

- hiányos a Család és Gyermekjóléti Szolgálatok 

humánerőforrása 

- a település nem rendelkezik erőforrással a családok 

társadalmi szerepének megerősítéséhez, családi kohézió 

növeléséhez, és az ezt segítő szolgáltatásokhoz 

(mentorálás, mentálhigiénés szakember), a szabadidős 

szolgáltatások megszervezéséhez (sport, kultúra) 

- nem jellemzők az iskolai lemorzsolódást megelőző 

programok 

- kevés a hátrányos helyzetű - sajátos nevelést igénylő 

gyerek életminőségét javító, tanulást támogató gyógyászati 

segédeszközök beszerzésének lehetősége, kölcsönzés 

lehetősége 

- közmunkaprogram feltételeinek változásával a települések 

saját feladataikat nem tudják megoldani 

- a közfoglalkoztatási adatokat a Kormányhivatal tartja 

nyilván, emiatt a települések kevésbé hatékonynak tartják 

ezt a foglalkoztatást (elsődleges információk hiánya) 

- jellemző a roma lányok korai, végzettség nélküli 

iskolaelhagyása 

- turisztikai fejlesztések, a helyi adottságok turisztikai 

hasznosítása forráshiány miatt nem valósul meg 

- problémás a teljes közműhálózatra való csatlakozás 

megoldatlan az egyedülálló időskorúak elhelyezése és 

ellátása 

- alacsony fokozatú, nem energiahatékony a lakóingatlan 

állomány nagyrésze, valamint sok, kihasználatlan, üresen 

álló ingatlan van 

- rossz állapotban lévő közutak 

- nehezen aktivizálható a lakosság nagy része a közösségi 

programokban 

- ritka menetrendszerinti járatok, a csatlakozások nincsenek 

összehangolva 

- sokan nem a helyi óvodákba íratják a gyerekeket 

Lehetőségek  

- további helyi és térségi turisztikai lehetőségek fejlesztése 

(borászat, vadászat, szálláshely, tematikus programok, 

feltáratlan régészeti lelőhelyek) 

- különböző szakterületi stratégiák összehangolása 

(felzárkozás, foglalkoztatás, egészségügy, oktatás, lakhatás, 

szociális szolgáltatások) 

- helyi jó gyakorlatok, egymás kultúrájának megismertetése 

a többi település számára (idősekre való odafigyelés, 

műveletlen háztáji területek, melyek önellátásra alkalmasak 

lennének) 

- hatékony szolgáltatásszervezés a települések 

együttműködésének kihasználásával 

- lakosság ellátását biztosító szolgáltatás-portfólió bővítése 

(egészségügyi, szabadidős, szociális) 

- szolgáltatások eléréséhez szükséges mobilitás támogatása 

(foglalkoztatás, oktatás, közszolgáltatások) 

- -humánerőforrás mobilitás támogatása, ösztönzése (pl.: 

lakhatási támogatás) 

- -pályázati vagy hitelforrások az alábbi problémák 

megoldására: energiahatékonysági programok, ivóvíz 

minőség javító program, üres ingatlanok szociális 

bérlakássá alakítása, szegregátumok felszámolása komplex 

beavatkozásokkal 

- a korábbi beavatkozások fenntarthatóságának biztosítása: 

Biztos Kezdet Gyerekház / Bölcsőde – óvodai ellátás / 

tanoda program /szabadidő szervezés / Jó kis hely program 

/ iskolai lemorzsolódást megelőző programok 

- külső forrás biztosítása az önkormányzati tulajdonú üres 

épületek felújításához, szociális bérlakássá, szociális 

otthonná alakításához 

- felzárkózási mentorhálózat működtetése 

- meleg vizes fürdő szolgáltatásainak fejlesztése, bővítése 

- 68-as út megépülése jó hatással lesz a munkahelyekre, és 

az utak állapotára  

- Lakásfenntartási támogatás jó tapasztalatokkal 

- a piaci igényeknek megfelelő tudás megszerzése 

 

 

Veszélyek 

- magas az egészségügyi alapellátást helyben nyújtó 

betöltetlen és kiöregedő háziorvosi praxisok száma 

- bizonytalan a hazai és nemzetközi forrásokból megvalósult 

pályázatok hosszútávú fenntarthatósága, önerő hiányában 

jó lehetőségeket kínáló fejlesztések nem valósulnak meg 

- elöregedő és fogyó népesség, az időskorúak ellátása 

részben megoldott, a későbbiekben sok új kihívásnak kell 

megfelelni 

- munkaerő, munkaképes személyek számának csökkenése 

(elvándorlás) 

- mélyszegénység újratermelődése 

- foglalkoztatási mobilizáció hiánya, illetve a közlekedési 

nehézségek akadályozzák a felzárkózást 

- az alacsony iskolai végzetséggel rendelkező nők 

foglalkoztatása nehezen megoldható 

- megélhetési bűnözés jelenléte 

- felnőttoktatás hiányosságai, nem piacképes tudás 

- az országos kompetencia mérés eredményei alapján, az 

országoshoz képest alacsonyabbak a járási adatok 

- digitális eszközök használata miatt megszűnt az emberek 

között a kommunikáció – nincs igény a közösségi 

programokra 

- közfoglalkoztatás szabályainak változási hátrányosan 

érintik a települési önkormányzatok feladatellátását 
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Csurgói járás SWOT analízise 

Erősségek 

 
- A közmunkaprogram keretében, helyi szükségletek 

ellátására saját gazdálkodás, kertészet működtetése, 
rendezett településkép kialakítása. 

- Ingyenes gyermekétkeztetés. 
- Családsegítő munkájának eredményeként, a 

vonatkozó jogszabályok szerint a rászorulók 
hozzájutnak a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatáshoz. 

- Erős a sporttevékenyégek közösségépítő ereje 
(aktív sportélet (kézilabda, labdarúgás). 

- Felzárkózási mentorhálózat működik. 
- Szabad hozzáférésű digitális végpontok kialakítása. 
- Digitális kompetenciafejlesztő képzések szervezése 

minden korosztálynak. 
- Rendszeres szűrővizsgálatok szervezése (Jól 

szervezetten működik a Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Központ, és a kistérség szociális ellátó 
intézményei (Berzencei Szeretet Szoc.Otthon; 
Gyékényesi Gondozási Kp.; Napsugár 
Szoc.Intézm.). 

- Erős mikro,-és kistérségi társulások, amely 
megkönnyíti a hétköznapok teendőit. 

- Meglévő munkásjáratok kompenzálják a 
közlekedés hiányosságait.  

- Jelentős gyógynövény, fenyő-és gesztenye 
forrásvidék. 

- Erős hagyományőrző szokások.  
- Nagy múltú oktatási intézmények. 

 

 

Gyengeségek 

 
- A munkaerő-piacra való belépés sikertelenségben 

nagy szerepe van a közlekedésbeli 
hiányosságoknak. 

- Rossz állapotban lévő utak. 
- Erősítendő a roma nemzetiségi önkormányzatok 

közösségi szerepvállalása. 
- A települések nem rendelkeznek erőforrással a 

családok társadalmi szerepének megerősítéséhez, 
családi kohézió növeléséhez, és az ezt segítő 
szolgáltatásokhoz (mentorálás, mentálhigiénés 
szakember), a szabadidős szolgáltatások 
megszervezéséhez (sport, kultúra). 

- Kevés a hátrányos helyzetű – különleges 
bánásmódot igénylő gyerek életminőségét javító, 
tanulást támogató gyógyászati segédeszközök 
beszerzésének lehetősége, kölcsönzés lehetősége. 

- Közmunkaprogram feltételeinek változásával a 
települések saját feladataikat nem tudják 
megoldani. 

- Jellemző a roma lányok korai, végzettség nélküli 
iskolaelhagyása. 

- Turisztikai fejlesztések, a helyi adottságok 
turisztikai hasznosítása forráshiány miatt nem 
valósul meg. 

- Alacsony fokozatú, nem energia hatékony a 

lakóingatlan állomány nagy része. 

Lehetőségek  
 

- Természeti kincsekre és történelmi adottságokra 

épülő turisztikai fejlesztések (búvártó, horgásztó, 

arborétum, állatsimogatók, vadászat, meleg vizes 
források, turistautak, kerékpárutak, kastély 

hasznosítása, lovagi torna). 

- Különböző szakterületi stratégiák összehangolása 

(felzárkózás, foglalkoztatás, egészségügy, oktatás, 
lakhatás, szociális szolgáltatások). 

- Hatékony szolgáltatásszervezés a települések 

együttműködésének kihasználásával. 

- Bűnmegelőzés, ehhez kapcsolódóan prevenció és 

tájékoztatás. 

- Lakosság ellátását biztosító szolgáltatás-portfólió 

bővítése (egészségügyi, szabadidős, szociális). 

- Szolgáltatások eléréséhez szükséges mobilitás 
támogatása (foglalkoztatás, oktatás, 

közszolgáltatások). 

- Humánerőforrás mobilitás támogatása, ösztönzése 

(pl.: lakhatási támogatás) . 

- Pályázati vagy hitelforrások az alábbi problémák 

megoldására: energiahatékonysági programok, 

ivóvíz minőség javító program, üres ingatlanok 

szociális bérlakássá alakítása, szegregátumok 
felszámolása komplex beavatkozásokkal 

- A korábbi beavatkozások fenntarthatóságának 

biztosítása: Biztos Kezdet Gyerekház / Bölcsőde – 
óvodai ellátás / tanoda program / szabadidő 

szervezés Jó kis hely program iskolai 

lemorzsolódást megelőző programok. 

- Önkormányzati épületek felújítása, hasznosításához 

külső forrás biztosítása. 

 

 

Veszélyek 

 

- Bizonytalan a hazai és nemzetközi forrásokból 

megvalósult pályázatok hosszútávú 

fenntarthatósága. 

- Elöregedő és fogyó népesség, az időskorúak 

ellátása részben megoldott, a későbbiekben sok új 

kihívásnak kell megfelelni. 

- Munkaerő, munkaképes személyek számának 
csökkenése (elvándorlás). 

- Mélyszegénység újratermelődése. 

- Az alacsony iskolai végzetséggel rendelkező nők 

foglalkoztatása nehezen megoldható. 

- A pályázattal támogatott szabad hozzáférésű 
digitális végpontok működése a kötelező 

fenntarthatósági időt követően problémás. 

- Megélhetési bűnözés / egyes településeken kirívóan 

magas a bűncselekmények száma  
(drog- és fegyverhasználat, erőszak, prostitúció). 

- Belső migráció kérdése a romáknál. 

 


