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Bevezetés 

 

Öregedő falvak Zala megyében 

 

Demográfia 

A napjainkban jellemző csökkenő születésszám, valamint a várható élettartam 

meghosszabbodása következtében az európai társadalmak korstruktúrája átalakult. 

Megnövekedett, és előre láthatóan tovább nő az idősek népességen belüli aránya. Az idősebb 

generációk létszám növekedése számos egészségügyi, szociális, munkaerő piaci és 

államháztartási problémát is felvet, melyek hosszú távú megoldásokat igényelnek. 

 A Zala megyét jellemző aprófalvas településszerkezet és a történelmi helyzet változása 

fokozottabban hozzájárult a népesség átlagéletkorának növekedéséhez a községekben, ahol a 

több évtizede tartó kedvezőtlen természetes népmozgalmi folyamatokat az aktív korú lakosság 

elvándorlása is erősítette. 

Öregedő falunak tekinthetjük azt a községet, ahol, a 65 éves és idősebb népesség aránya 

meghaladta a megye többi településének számított átlagát.  A kistelepülések korösszetételbeli 

hátrányát még szemléletesebbé teszi az öregedési index, ami az idős népesség (65 éves és 

idősebb) arányát fejezi ki a gyermeknépesség (14 éves és fiatalabb) százalékában       

Ez alapján a megye községeinek zöme az öregedők közé tartozik. Zalában előfordulásuk 

egyenletesebb, a megye egész területén megtalálhatóak. Mivel az öregedő falvak zöme kis 

lélekszámú település, ezért különösen Zala megyében érdemel kitüntetett figyelmet az öregedés 

vizsgálata, ugyanis itt a kisebb lakosság miatt a népességmegtartó erő csökkenését, vagy akár a 

települések elnéptelenedését vonhatja maga után. 

A társadalom öregedésének számos oka van. Elsősorban a demográfiai folyamatok határozzák 

meg, de a gazdasági és a társadalmi körülmények alakulása is nagymértékben befolyásolja. 

Az elmúlt évtizedekben a terület- és településfejlesztési elképzelések változása, a város és a 

falu szerepének, funkcióinak folyamatos átértékelése ugyancsak hatott a korösszetételre, 

elsősorban a belföldi vándorlási folyamatok szabályozásán keresztül. 

A vidéki társadalom idősödését az elmúlt évtizedben az országos tendenciákhoz hasonlóan Zala 

megyében is a gyermekvállalási hajlandóság mérséklődése és az életkörülmények kedvezőbbé 

válása okozta. A születések számának visszaesése következtében csökkent a fiatalkorúak száma 

és aránya a népesség körében, a várható élettartam emelkedése pedig változatlan halandóság 

mellett is növelte az időskorúak előfordulását. Az öregedés eltérően hat a különböző 

lélekszámú községek fejlődésére és az ott élők életkörülményeire, végső soron a 

településhálózatra.   

 

Zala megye települései 

 

0–199 fős település: 

 Alsószenterzsébet, Baglad, Barlahida, Belsősárd, Bezeréd, Bödeháza, Börzönce, 

Csertalakos,Csöde, Dobri, Felsőszenterzsébet, Fűzvölgy, Gáborjánháza, Gétye, Hernyék,  

 

 

 



 

  

Kallósd, Kálócfa, Kányavár,Keménfa, Kerkafalva, Kerkakutas, Kerkateskánd, Kiscsehi, 

Kisrécse, Kistolmács, Kisvásárhely, Kissziget,Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, 

Lendvajakabfa, Ligetfalva, Magyarföld, Maróc,Márokföld, Nagygörbő, Nemesnép, 

Orbányosfa, Ortaháza, Ozmánbük, Padár, Pördefölde, Pusztaapáti, 

Pusztaederics, Sénye, Szentkozmadombja, Szentmargitfalva, Szentpéterfölde, Szijártóháza, 

Vállus, Valkonya, Vindornyafok, Vindornyalak, Vöckönd, Zalaigrice, Zalaköveskút, 

Zalamerenye,Zalasárszeg, Zalaszentmárton, Zalaszombatfa, Zalaújlak, Zebecke 

 

 

200–499 fős település:  

Alsórajk, Baktüttös, Balatonmagyaród, Bókaháza, Böde, Bucsuta, Csörnyeföld, Dióskál, 

Egeraracsa, Esztergályhorváti, Gelsesziget, Gősfa, Hagyárosbörönd, Iklódbördőce, Kacorlak, 

Kávás, Kerecseny, Kerkaszentkirály, Kilimán, Kisbucsa, Lakhegy, Lickóvadamos, 

Lispeszentadorján,Magyarszentmiklós, Mihályfa, Milejszeg, Murarátka, Nagybakónak, 

Nagyrada, Nemeshetés, Nemespátró, Nemessándorháza, Oltárc, Orosztony, Pat, Petrikeresztúr, 

Petrivente, Pórszombat, Pölöskefő, Pötréte, Resznek, Sand, Szalapa, Szécsisziget, 

Szentgyörgyvár, Szentgyörgyvölgy, Szentliszló, Szilvágy, Tilaj, Tormafölde, Várfölde, 

Vaspör, Vindornyaszőlős, Zajk, Zalaistvánd,Zalavég 

 

500–999 fős település: 

 Babosdöbréte, Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsvölgye, Belezna, Csesztreg, 

Csömödér,Eszteregnye, Felsőpáhok, Felsőrajk, Garabonc, Karmacs, Kemendollár, 

Kustánszeg, Magyarszerdahely,Miháld, Molnári, Muraszemenye, Nagykapornak, Nemesbük, 

Nova, Pakod, Pusztamagyaród,Pusztaszentlászló, Rédics, Semjénháza, Tornyiszentmiklós, 

Tótszentmárton, Zalabaksa, Zalabér,Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentbalázs, Zalaszentlászló, 

Zalatárnok, Zalavár 

 

1000–X fős település: 

 Alsópáhok, Bak, Balatongyörök, Galambok, Gelse, Gutorfölde, Gyenesdiás,  Hahót, 

Kehidakustány, Lovászi, Páka,Sármellék, Szepetnek, Tótszerdahely, Türje, Várvölgy, 

Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszentmihály   

 

20.000 fő feletti város 

 

Keszthely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg,  

 

 

Munkaerőpiac 

 

Munkaerő-piaci szempontból hátrányosabb helyzetűek az öregedő falvak. A munkanélküliség 

szintje tartósan magasabb az átlagosnál, ugyanakkor megyénként és településnagyság szerint 

eltérőek a munkához jutási lehetőségek. Foglalkoztatási szempontból a legjobb helyzetben az 

ezer fő feletti községekben lakók vannak. Az állástalanok munkához jutási esélye különösen 

Zala megyében problematikus. 

Az öregedő falvakban élők összességében kedvezőtlenebb anyagi helyzetben vannak. Ez a 

hátrányos gazdasági körülmények, a kedvezőtlenebb foglalkoztatási helyzet mellett azzal  

 

 

 

 



 

  

magyarázható,hogy magas az itt élők körében a gazdaságilag inaktív réteg (nyugdíjasok, 

járadékosok,passzív munkanélküliek) előfordulása.   

 

Egészségügyi ellátás  

 

Az öregedő falvakban élőknek egyre nehézkesebb a háziorvosi alapellátás igénybevétele a 

praxisok számának csökkenése, és a helyben történő rendelések ritkábbá válása miatt. Az 

elmúlt időszakban mérséklődött azon települések a száma, ahol helyben van az orvos. A 

háziorvosi székhelyek nyolctizede az ötszáz főnél népesebb településeken összpontosult, házi 

gyermekorvosi rendelőt pedig csupán néhány településen alakítottak ki. A szakellátás helyben  

történő igénybevételének lehetősége ugyancsak korlátozott. Ahol létezett járóbeteg-ellátás, ott 

is elsősorban fogászati kezelések nyújtására korlátozódott. 

Az egészségügyi hálózat intézmény és szakember ellátottsága az elmúlt évtizedben jelentős 

fejlődésen ment keresztül, melyet az aprófalvas településszerkezetből adódóan a megye 

kevésbé élhetett át.  

 

Szociális ellátás 

 

A kedvezőtlenebb demográfiai helyzet és a hátrányosabb gazdasági körülmények miatt az 

idősödő falvakban fontos szerepet kap a szociális gondoskodás, melyet az is jelez, hogy az 

alapellátások iránti igény nagyobb az átlagosnál.  

Az étkeztetésben és a házi segítségnyújtásban részesülők aránya a   megyében, és ezen belül a 

kistérségben is fokozatosan emelkedett. A települések méretét tekintve a lélekszám 

csökkenésével együtt nő az igénybevétel. 2012-ben az öregedő településeken az említett 

korosztály tizede részesült szociális étkeztetésben, a házi segítségnyújtást igénybe vevők 

aránya pedig 5,5%-os volt, mely mindkét ellátási forma esetében magasabb az országos 

átlagánál. A kedvezőtlen korösszetétel, valamint az aprófalvas településszerkezet 

következtében Zala mutatója mindkét esetben átlag feletti. Mivel ezen ellátási formák döntően 

az idősebbek életminőségét javítják, így jellemző, hogy a kedvezőtlenebb korösszetételű 

kistelepüléseken lényegesen magasabb az ellátottak aránya, mint az ezer fő felettiekben. 2012-

ben a 200 fő alatti lélekszámú településeken a 60 évesnél idősebbek 14 %-a részesült szociális 

étkeztetésben,míg ez az ezer főnél nagyobbak esetében 9 %-ot tett ki. Ugyanez elmondható a 

házi segítségnyújtásnál is, itt az említett sorrend szerinti hányad 9,5%, illetve    4 % volt. 

A saját otthonukban – gyakran magányosan – élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük 

miatt rászoruló idős emberek nagyfokú biztonságát növeli a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás léte. 2012-ben a régió öregedő falvai közül  a községek harmadában volt 

elérhető e szolgáltatás, és jelentett 24 órás biztonságot. 

 

A falvak nagy részében az alapszolgáltatások biztosítását és esetenként más közszolgáltatási 

feladatokat falugondnoki szolgálat megszervezésével, próbálják megoldani. A falugondnok 

sajátos helyet foglal el a szociális szolgáltatások rendszerében, mivel az alapellátási 

feladatokon (étkeztetés, házi segítségnyújtás) túl számos olyan tevékenységet is végez (betegek 

orvoshoz szállítása, gyógyszerkiváltás, közösségi programok szervezése, közterületek 

karbantartása) amely több a klasszikus értelemben vett szociális gondoskodásnál.   
  

2012-ben sajnálatosan, csak néhány öregedő községben biztosították az idősek nappali ellátását 

és hasonló arányban találkozhattunk tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézményekkel is. Az idősek klubjai napközbeni időtöltést, különféle programokat, 

elfoglaltságokat, valamint napi egyszeri étkezést biztosítottak az idős emberek számára Az 

intézmények döntő többsége az 500 főnél nagyobb lakosságú településeken található, 



 

  

mindössze három olyan 200 főnél kisebb népességű zalai falu van, ahol idősek  nappali 

ellátását nyújtó intézmény működik. 

 

Az öregedő falvakban a megye községeinek átlagához képest gyakoribb a pénzben vagy 

természetben nyújtott támogatások iránti igény. A kedvezőtlenebb anyagi helyzet miatt 

sűrűbben találkozhattunk közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személyekkel is. 

Az öregedő falvakban élő nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők hattizede öregségi 

nyugdíjas volt. Az átlagos ellátás nagysága azonban elmaradt, az országos átlagtól     

 

 
Egészségügy, szociális ellátás, társadalmi juttatások, 2012 Zala megye 

Szociális étkeztetésben: 2.296 fő   

Házi segítségnyújtásban 1.417 fő 

Idősek nappali ellátásában 497 fő 

Öregségi nyugdíjban 13.957 fő 

Rendszeres szociális segélyben részesülő: 553 fő 

Háziorvos és házi gyermekorvos: 42 fő 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező: 2 540 

 

A szociális törvény a települések szociális ellátási kötelezettségeit nem a helyi igényeknek 

megfelelően, hanem a településnagysághoz mérten határozza meg, a kisebb helységekben 

lényegesen kevesebb a kötelezően ellátandó feladatok köre. A szociális alapszolgáltatások 

közül jelenleg csak az étkeztetés és a házi segítségnyújtás megszervezése kötelező minden 

települési önkormányzat számára, azzal az engedménnyel, hogy a 600 lakosnál kisebb 

területeken az alapszolgáltatások falugondnok, a 70 és 400 fő közötti lélekszámú falvakban, 

továbbá külterületi lakott helyeken tanyagondnok alkalmazásával is biztosíthatók. Az 

önkormányzatok eltérő mértékben tesznek eleget ezeknek a kötelezettségeknek – létezik a 

településeknek egy olyan köre, amely nem, vagy csak hiányosan, esetleg külső segítséggel 

(társulásban, szerződéssel stb.) tudja teljesíteni a rá rótt feladatokat. 

 Az ellátottak népességszámhoz viszonyított hányada a kisebb településeken magasabb, mint a 

nagyobbakon ami látszólag ellentmond annak a megállapításnak, miszerint minél kisebb egy 

település, annál rosszabb a szolgáltatások elérhetősége. E paradoxont egyrészről az 

magyarázza, hogy a kisebb helyeken szélsőséges az ellátásokhoz való hozzáférés: ahol 

megoldott a gondozás, ott sokan igénybe is veszik azt – ezzel is bizonyítva az elöregedett 

kistelepülések fokozottabb ellátási igényét –, azonban a települések azon részében, ahol nincs 

jelen a szolgáltatás, ott nagy számban maradnak segítség nélkül a rászorulók. 

A kisebb önkormányzatok – hacsak nem rendelkeznek valamilyen rendkívüli bevételi forrással 

– nem képesek maradéktalanul ellátni minden kötelező feladatot, ezért különböző társulásokkal 

(önkormányzati intézményfenntartó társulás, többcélú kistérségi társulás) igyekeznek törvényi 

kötelezettségeiknek eleget tenni. A társulásokhoz való viszonyulás az elmúlt években változott: 

megfigyelhető, hogy az intézmények fenntartó szerinti összetételében egyre nagyobb szerepet 

kap a társulásos fenntartói forma az alapszolgáltatásoknál korábban domináns önálló települési 

önkormányzati működtetés helyett. Az önkormányzatok mindinkább közös erővel próbálják 

meg ellátni a feladatokat, ami különösen a kistelepüléseken jelent előnyöket, ahol számos 

közszolgáltatás önálló megszervezésére sem szakmai, sem gazdaságossági okokból nem lenne 

mód. Ez a folyamat ugyan a települési autonómia megrövidítésével jár, ám a feladatok 

ésszerűbb – és főleg költségkímélőbb – körülmények között teljesíthetők.Ugyanakkor a 

finanszírozással erőltetett „kényszerházasságok” a sokszor ingatag települési kapcsolatokat 

tovább mélyíthetik.   Az önállóság csorbulása, a kisközségek környező, erősebb településektől 

való függése mellett a szociális szférában komoly problémát jelent a helyi viszonyokban való 

járatlanság és az ellátandók túlságosan nagy köre. 

 



 

  

A program megvalósítási helyszíne 

 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás  

 

A települések lakosságszáma 2012-ben: 

 

Település neve Lakosságszáma  

 

Balatongyörök    1.113 

Bókaháza       305 

Esztergályhorváti      450 

Gétye     122 

Gyenesdiás    3720 

Karmacs      783 

Keszthely 20.895 

Szentgyörgyvár      312 

Vállus     131 

Várvölgy   1045 

Vindornyafok     123 

Vindornyalak      81 

Vonyarcvashegy  2.291 

Zalaapáti 1.610 

Zalaszántó    996 

Zalavár    915 

összesen 34.892 

 

 

A kimutatásból látható, hogy a 16 település közül 7 település lakosságszáma nem éri el az 500 

főt, egy településé, pedig nég a 100 főt sem.  

Ugyanakkor, ezeken a településeken is, a csökkenő állami források, és a szinte minimális helyi 

adóbevételek ellenére mindenütt működik, valamilyen személyes szociális szolgáltatás.  A 

kistérség által működtetett Szociális Szolgáltató Központ (Keszthely Csók I. u. 1/A), 2007 év 

óta működteti a következő alapellátásokat: 

 házi segítségnyújtás 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 támogató szolgálat (fogyatékkal élők ellátása) 

 

2012 évtől ide tartozik a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat is. 

 

Az összes ellátott száma meghaladja az ezer főt. Az étkeztetést, amely napi egyszeri meleg 

ebéd kiszolgálását jelenti, minden település önállóan látja el. 

 

 

A program megvalósítója 
 

Keszthely város önkormányzata által működtetett Egyesített Szociális Intézmény (Keszthely 

Csók I. u 1/A), étkeztetést, idősek klubját, idősek otthonát, és bölcsődét üzemeltet. 2012-ig 

itt működött a közösségi pszichiátriai ellátás is. 

Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők,  - idősek, fogyatékkal élők, gyermekek és 

családjaik, szociálisan rászorulók - szükségleteihez igazodó szociális segítségnyújtás 



 

  

biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi és 

szociális  állapota határozza meg. 

Az Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szolgáltatások alapelvei: 

- igazodik az ellátásra szorulók valós szükségleteihez, 

- hozzájárul a rászorulók szociális helyzetének javításában, egészségük, életminőségük 

megőrzésében, és javításában, 

- betartja az intézmény működésére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, 

- alkalmazza a szociális munka eszközeit, módszereit, 

 

Az intézmény folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság körében felmerülő gondozási 

igényeket, szükségleteket, és ez alapján javaslatot tesz új gondozási módszerek, ellátási formák 

bevezetésére, a meglévő ellátási formák racionalizálására. A jobb szakmai munka végzésének 

érdekében, biztosítja a szociális munkát végzők képzését és továbbképzését.     

Az ellátást igénylők részére tájékoztatást nyújt a szociális ellátások biztosításának feltételeiről, 

segítséget nyújt, az ellátások igénybevételéhez, a hivatalos ügyek intézésében, elősegíti a 

támogató, önsegítő csoportok szervezését, működését.  

 

Étkeztetés 

Étkeztetés keretében azoknak a, Keszthely város közigazgatási területén élő szociálisan 

rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg, a házi orvos javaslatára diétás ebédjéről 

gondoskodik az intézmény, akik önmaguk, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan 

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, 

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt.   A szolgáltatás csak 

házhoz szállítással biztosított.  

  

 Idősek klubja 

 Elsősorban saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 

étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az 

intézmény igény szerintbiztosítani tudja az idősek klubjába való be és hazaszállítást is. 

  

Fizikai ellátás: 

Az intézmény igény szerint napi egyszeri orvosi javaslatra diétás étkezést – ebédet - biztosít. 

Az étel kiszolgálása az Idősek Otthona tálaló-melegítő konyháján keresztül történik. Biztosított 

a mosakodási, fürdési, és  mosatási lehetőség.   

       

  Mentálhigiénés ellátás, és foglalkoztatás: 

- szabadidő kulturált eltöltésének feltételei: újságok, folyóiratok, könyvek, rádió, tv, dvd 

és cd lejátszó, társasjátékok, stb., 

- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartása, 

- hitélet gyakorlásának feltételei, 

- kis közösségek, társas kapcsolatok kialakítása és működtetése, 

- hivatalos ügyek intézésének segítése, 

- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 

- kulturális előadások, kirándulások szervezés 

 

 Egészségügyi ellátás 

 Az intézmény orvosa heti 1 alkalommal nyújt általános orvosi ellátást. Minden egyéb 

esetben az ellátott az általa választott háziorvoshoz fordulhat. Igény szerint biztosítjuk a 

gyógyszerek adagolását, a vérnyomás és vércukorszint mérést, sürgősségi esetben az 

elsősegélynyújtást. 

 



 

  

Bölcsőde 

A családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan 

gyermek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni ellátás keretében kell 

biztosítani.  

A Bölcsőde feladata a 3 éven aluli gyermekek gondozása, nevelése, harmonikus testi-szellemi 

fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. 

 A bölcsődei gondozás-nevelés feladata a gyermek testi-pszichés szükségleteinek kielégítése, a 

fejlődés elősegítése. 

Célja: 

 derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerülés nehézségeinek csökkentése, az átélt     

 nehézségek feldolgozásának segítése, 

 a gondozó – gyermek közötti szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat  

 kialakítása, 

 az egyéni szükségletek kielégítése, az „én tudat” fejlődésének segítése 

 a társas kapcsolat, együttélés szabályainak elfogadása, nyitottság, empátia és  

  tolerancia fejlődésének elősegítése, 

 a lehetőségteremtés a gondozónővel vagy társakkal közös élményszerzésre 

 

Idősek otthona 

 

Az idősek otthonában az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes 

személyek fizikai é mentális gondozása, egészségügyi ellátása, lakhatásának biztosítása,  

részükre legalább napi  háromszori étkeztetés  biztosítása. 

Az intézmény által nyújtott ápolási, gondozási feladatok: 

 

Fizikai ellátás: 

- napi ápolás, gondozás, prevenció 

- napi háromszori étkezés (orvosi előírásra diéta) 

- személyi és környezeti higiéné 

- ruházat, textíliák biztosítása, mosása, vasalása, javítása 

- fűtés, világítás, meleg vízellátás 

 

   Egészségügyi ellátás: 

- rendszeres orvosi felügyelet 

- szükség szerinti ápolás 

- rendeletben meghatározott gyógyszerellátás 

- szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás 

- kórházi kezeléshez való hozzájutás 

- gyógyászati segédeszközök biztosítása 

- gyógytorna 

- egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás 

- halálozás esetén a végtisztesség feladatainak ellátása 

 

  Mentálhigiénés ellátás: 

- személyre szabott bánásmódot 

- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és csoportos 

megbeszélést 

- vallásgyakorlási és hitéleti lehetőség 

- a szabadidő kulturált eltöltése 



 

  

- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak ápolása: levelezés, 

családlátogatás 

- családtagok fogadása, intézményekkel való kapcsolattartás 

- segíti és támogatja az intézményen belüli kis közösségek kialakulását, működését 

- az intézményben ellátottak foglalkoztatása: terápiás célú, és képességmegőrző 

foglalkoztatás.  

 

 Az Egyesített Szociális Intézmény szakmai létszáma 

 

      Intézményvezető: 1 fő  

      Intézményvezető ápoló: 1 fő. 

      Bölcsőde vezető: 1 fő 

      Idősek klubja vezető: 1 fő   

      Étkeztetés gondozó: 1 fő 

      Idősek klubja gondozó: 2 fő 

      Mentálhigiénés munkatárs: 1 fő.   

      Foglalkoztató: 1 fő. 

      Bölcsőde kisgyermekgondozó: 12 fő 

      Idősek otthona gondozó ápoló: 16 fő.   

      Kisegítő: 8 fő 

      Mosónő: 1 fő 

      Varrónő: 1 fő 

      Karbantartó, gépkocsivezető: 4 fő 

      Gazdasági ügyintéző: 3 fő 

     Összesen: 54 fő 

 

 

 A Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások:   

Házi segítségnyújtás 

 

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló 

életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, 

lakókörnyezetében biztosítja. 

 

Gondozási feladatok: 

 az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 

 az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 

 közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 

 közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, 

 

 segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való 

kapcsolattartásában, 

 segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet 

kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában, 

 részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és 

rehabilitációs programok szervezésében, 



 

  

 az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális 

ellátásokhoz való hozzájutásban, 
  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, olyan ellátási forma, amely idősek, 

idős egyedülállók, fogyatékkal élők, illetve pszichiátriai betegek részére 

biztosítja, a 24 órás kommunikációs felügyeleti rendszert. Az ellátott 

veszélyhelyzet esetén egy gomb segítségével jelzést küld a diszpécser 

központba, amely azonnal értesíti az ügyeletes gondozónőt. A gondozónak 30 

percen belül kell az ellátott lakásán megjelennie. 
 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik.    

 

Támogató szolgálat   

 

A támogató szolgálat feladata, fogyatékkal élők számára:   

Személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy aktív 

közreműködésével - segítséget nyújt: 

 a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) 

szükségleteinek kielégítéséhez, 

 a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, 

 az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és 

egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, 

sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez, 

Szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása 

érdekében, 
  

Családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat  

 

A családsegítő szolgálat feladatai: 

 szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő 

megfelelő tájékoztatása érdekében, 

 pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez, 

 szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési 

programját, 

 közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat 

szervez (üdültetés, táboroztatás, gyermekfelügyelet stb.) a működési 

területén élő lakosság számára, 

 segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének 

javításához, 

 segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, 

működtetését. 



 

  

 
 

A „Hausmaister” – Házmester program indokoltsága, és tevékenysége 

 

A Keszthely és Környéke Kistérséghez tartozó települések többségében nagyon magas az idős 

háztartások aránya. Az egyedül, vagy házastársi kapcsolatban élő idősek egyik legnagyobb 

problémája, hogy, ha otthonukban meghibásodik, elromlik bármely háztartási gép, ha ki kell 

cserélni a zárat, meg kell javítani a kerítést, a vízcsapot. Nagyon nehéz olyan szerelőt, 

mesterembert találni, aki elmegy hozzájuk, elfogadható áron és minőségben, akár még 

garanciát is vállalva elvégzi a munkát. 

 Az idős emberek ragaszkodnak a megszokott tárgyaikhoz, nehezen válnak meg egy-egy jól 

bevált háztartási eszköztől, csekély jövedelmük pedig nem teszi lehetővé, hogy folyamatosan 

újat vásároljanak. 

Ezeken az aprónak tekinthető, de jelentős bosszúságot okozó problémákon akar segíteni 

programunk, amely a klasszikus „házmester” szolgáltatást valósítaná meg. A régi bérházakban, 

mindenütt volt egy ügyes kezű, vízhez, villanyhoz, értő ember, aki minden elromlott rendszert, 

gépet azonnal megszerelt, kijavított. A program a következőket valósítja meg, hozzájárulva az 

idős emberek biztonságosabb életéhez: 

- napi 8 órában dolgozó, megbízható, leinformálható, karbantartó szakember 

alkalmazása, a pályázati program egészének ideje, és az azt követő 3 éven át. 

- a javítások, gyors helyszíni elvégzése, a bejelentéstől számított 48 órán belül 

- a javításhoz szükséges szerszámok, gépek, felszerelések biztosítása 

- térítésmentes lakáson való megjelenés 

- a javítási, szerelési munkák térítésmentes elvégzése, az ügyfélnek csak az anyag 

költséget kell kifizetnie (pl.: vízcsap) 

- szükség esetén, hétvégén is elvégzi a sürgős javításokat 

- jól felszerelt műhely biztosítása, ha a hibát nem lehet a helyszínen elhárítani 

- széleskörű kapcsolatok, más javításokat végző cégekkel, szervezetekkel  

- gyors árubeszerzés, törekedve a legkedvezőbb ár, és minőség biztosítására   

- garancia vállalása a munkák minőségére 

- szakszerűség, sokoldalúság, udvariasság, gyorsaság, megbízhatóság 

- jelző, „kapuőr” feladatok ellátása (a „házmester” bármilyen egyéb probléma esetén 

jelezni tud a megfelelő intézményhez, szervezethez, pl.: egészségügyi, szociális, 

közigazgatási, stb.) 

- háttér intézmény az Egyesített Szociális Intézmény és a Szociális Szolgáltató 

Központ 

- folyamatos, személyes, telefonos, elektronikus (email, fax) diszpécser szolgálat 

biztosítása. A diszpécser feladata a bejelentések fogadása, adminisztrációja, a 

munkák szervezése 

- a munkadíj, és a helyszínre utazási díj térítésmentességének garantálása a pályázati 

idő lejárta utáni 3 évben is. 

 

A „házmester” szolgáltatás kiegészítője, azoknak a szociális alapszolgáltatásoknak – napi 

étkezés, házi segítségnyújtás – amelyeket az idős emberek igénybe vesznek.  

 

Célunk, hogy hozzájáruljunk, a biztonságos otthonok megteremtéséhez, ahhoz, hogy az idős 

emberek minél tovább saját otthonuk kényelmét élvezhessék.   
 

Célcsoport: a Keszthely és Környéke Kistérséghez tartozó 16 településen élő,elsősorban a házi 

segítségnyújtást, étkeztetést, idősek klubját igénybevevő idős emberek, családok. 

 
 



 

  

Folyamat leírás: 

 

Diszpécser (ESZI munkatársa) 

 

Munkafelvétel (telefon, levél, sms, email, személyes) 

 

Munkafelvételi lapok kitöltése 

 

Házmester tájékoztatása 

 

Munka tervezés 

 

Helyszínre érkezés 

 

Munka elvégzése, vagy a szükséges anyag szükséglet beszerzése, 

vagy szakszervízbe szállítás 

 

A munka elvégzésének igazolása, az igénylő részéről 

 

 

A program megvalósításában résztvevők feladatait az 1. sz. meléklet, Munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

 

A szolgáltatáshoz tartozó adatlap mintákat az 2. sz. meléklet tartalmazza. 

 

 

 

  



 

  

 

1.számú melléklet  

 

Munkaköri leírások 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Projektmenedzser 

 

Név: Királyné Domaházi Csilla 

Beosztás: ACTIV AGEING” AZAZ „AKTÍV IDŐSKOR”  Interregionális együttműködés a 

demográfiai változások jegyében projekt „Hausmaister” – Házmester program 

projektmenedzser 

Munkaidő: napi 2 óra, heti 10 óra 

Megbízás ideje: 2013. január 1- 2014. december 31. 

Távollétében a projektasszisztens helyettesíti 

Feladatai: 

1. Tevékenyen részt vesz a program megvalósításában. 

2. Részt vesz a programhoz kapcsolódó megbeszéléseken, konferenciákon. 

3. Betertja a program pénzügyi, szakmai szabályait. 

4. Együttműködik a program megvalósításában résztvevő szervezetekkel. 

5. Gondoskodik a program népszerűsítéséről. 

6. Irányítja a projektasszisztens, és a házmester-karbantartó munkáját. 

7. A projektasszisztens, és a házmester-karbantartó felett gyakorolja a munkáltatói 

jogokat. 

8. Vezeti a programhoz kapcsolódó adminisztrációs dokumentumokat. 

9. Gondoskodik a házmester-karbantartó munkájának koordinálásáról. 

10. Gondoskodik a háztartási javítások anyag és eszköz szükségleteiről. 

11. Gondoskodik a javítások időbeli és szakszerű elvégeztetéséről. 

12. A projektasszisztens távollétében felveszi a javítási igényeket. 

13. A projektasszisztens távollétében, kitölti a javítási igények munkalapját. 

14. Gondoskodik a menetlevelek szabályszerű vezetéséről. 

15. Ellenőrzi a házmester-karbantartó, projektasszisztens munkáját. 

16. Kivizsgálja a panaszokat, gondoskodik azok megnyugtató rendezéséről. 

17. Betartja, és betartatja a adatvédelemre vonatkozó szabályokat. 

18. Képviseli a programot a médiákban (írott és elektronikus sajtó)  



 

  

19. Elkészíti a szakmai és pénzügyi beszámolót. 

20. Naponta vezeti a saját munkanaplóját (elvégzett tevékenységek, munkaidő).  

 

Keszthely, 2013. január 1.  

        

 

 

                                               Királyné Domaházi Csilla 

                                                         projektmenedzser 

  



 

  

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Projektassisztens 

Név: Tamás Viktória 

Beosztás: ACTIV AGEING” AZAZ „AKTÍV IDŐSKOR”  Interregionális együttműködés a 

demográfiai változások jegyében projekt „Hausmaister” – Házmester program projektassisztens 

Munkaidő: napi 3 óra, heti 14 óra 

Megbízás ideje: 2013. július 1- 2014. december 31. 

Felettese: projektmenedzser 

Távollétében a projektmenedzser helyettesíti 

Feladatai: 

1. Tevékenyen részt vesz a program megvalósításában. 

2. Együttműködik a program megvalósításában résztvevő szervezetekkel. 

3. Betartja a projektmenedzser utasításait. 

4. Együttműködik a házmester- karbantartóval. 

Elvégzi a programhoz kapcsolódó diszpécser feladatokat: 

1. Felveszi a javításra vonatkozó bejelentéseket: telefon, email, személyes, fax, levél 

formájában. 

2. A bejelentéseket – név, pontos cím, telefonszám, javítási probléma – pontosan rögzíti 

egy erre kijelölt dokumentumban. 

3. Kitölti a munkalapokat. 

4. A munkalapokat átadja a házmester- karbantartónak. 

5. Gondoskodik róla, hogy a munkalapok átvételét a házmester- karbantartó aláírásával 

igazolja. 

6. Gondoskodik a munkalapok, egyéb dokumentációk pótlásáról. 

5. Átnézi a házmester- karbantartó által vezetett menetlevelet. 

6. Rögzíti a javításokhoz kapcsolódó bejelentéseket. 

7. Minden a programmal kapcsolatos információról, bejelentésről, reklamációról 

tájékoztatja a projektmenedzsert. 

8. Naponta vezeti a saját munkanaplóját (elvégzett tevékenységek, munkaidő)  

 

2013. július 1. 

 

 

Királyné Domaházi Csilla         Támás Viktória 

    projektmenedzser                                                                             projektassisztens 

 



 

  

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

házmester-karbantartó 

 

Név: ………………………………….  

Beosztás: ACTIV AGEING” AZAZ „AKTÍV IDŐSKOR”  Interregionális együttműködés a 

demográfiai változások jegyében projekt „Hausmaister” – Házmester program          

házmester-karbantartó 

Munkaidő: napi 8 óra, heti 40 óra 

Megbízás ideje: 2013. július 1- 2014. december 31. 

Távollétében, Egyesített Szociális Intézmény belső helyettesítéssel helyettesíti 

Felettese: projektmenedzser 

Feladatai: 

9. Tevékenyen részt vesz a program megvalósításában. 

10. Együttműködik a program megvalósításában résztvevő szervezetekkel. 

11. Betartja a projektmenedzser utasításait. 

12. Együttműködik a projektasszisztenssel. 

13. Munkája során betartja a munka, és balesetvédelmi szabályokat. 

14. Munkája során használja az Egyesített Szociális Intézmény tulajdonában lévő gépkocsit, 

így köteles annak megóvásáról, műszaki állapotáról gondoskodni. 

15. A közúti közlekedés során betartja a KRESZ szabályait. 

16. Gondoskodik róla, hogy a gépkocsivezetéséhez szükséges okmányok érvényesek 

legyenek. 

17. Vezeti a menetlevelet, munkalapot. 

18. Gondoskodik a gépkocsi üzemanyagtankolásáról. A tankolásról minden esetben számlát 

kér, melyet átad a projektmenedzsernek.  

19. Használja a szolgálati mobiltelefont. 

20. Gondoskodik a javításhoz szükséges szerszámok, gépek állagának megóvásáról, 

javításáról, pótlásáról. A pótlások, javítások szükségességét egyezteti a 

projektmenedzserrel.  

  



 

  

 

Karbantartói feladatai: 

1. Munkanapokon reggel 8 órakor egyeztet a projektmenedzserrel, és a 

projektasszisztenssel. 

2. A munkaidő végén leadja, a menetlevelet, a munkalapokat, beszámol az elvégzett 

munkákról. 

3. A projektasszisztens által kiadott munkalapokat – javítási igények – átnézi, egyezteti, 

aláírásával igazolja.  

4. Összeállítja az útvonaltervet. 

5. Összeállítja a javításokhoz szükséges szerszámokat, anyagokat. 

6. Időpontot egyeztet a javítást igénylővel. 

7. Minden esetben a kérelmező lakására kimegy.  

8. A kérelmező lakásán elvégzi a javítási, karbantartási feladatokat.  

9. Nem végezhet olyan villanyszerelési feladatokat, melyhez képesítése nincs, és amely az 

áramszolgáltató feladata. 

10. Nem végezhet gázszerelési feladatokat! 

11. Munkája közben ügyel a kérelmező lakásának tisztaságára. 

12. A helyszínen nem javítható háztartási gépeket, a kérelmező kérésére beszállítja és 

leadja a szakszervízben. Az ilyen jellegű javítás költsége a kérelmezőt terheli.  

13. A javítás után visszaszállítja a kérelmezőhöz. 

14. A javítási, karbantartási feladatokhoz kapcsolódó anyag szükségletről tájékoztatja, a 

kérelmezőt.  

15. Az anyag költség a kérelmezőt terheli. Ennek kifizetésére a kérelmezőtől elkéri a 

kalkulált pénzösszeget, melyről elismervényt állít ki. 

16. A karbantartó saját pénzéből nem előlegezhet meg semmilyen anyag költséget. 

17. Beszerzi a szükséges anyagokat, melyekről számlát kér. A számlával igazoltan 

elszámol a kérelmezőtől átvett pénzzel, melyről elismervényt állít ki. 

18. Az elvégzett munkát, a munkalapra rögzíti, és a kérelmezővel leigazoltatja. 

19. A karbantartó a javítási munkákért pénzt nem kérhet és nrm fogadhat el! 

20. Munkája során köteles udvariasan, segítőkészen viselkedni. 

 



 

  

21. Munkája során betartja, az adatvédelmi szabályokat. A kérelmezőről harmadik 

személynek semmilyen tájékoztatást nem adhat. 

22. Munkája során a kérelmezővel sem öröklési, sem tartási, sem életjáradéki szerződést 

nem köthet. 

 

Keszthely, 2013. július 1. 

 

 

Királyné Domaházi Csilla     ……………………………… 

   projektmenedzser                   karbantartó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

M U N K A L A P 

 

Megrendelő neve:…………………………………………………………………………… 

Megrendelő címe:…………………………………………………………………………… 

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………. 

Bejelentés ideje: …………………………………………………………………………….. 

Javítási probléma: ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Kiszállás ideje: ………………………………………………………………………………. 

Javítás elvégzésének ideje:…………………………………………………………………… 

Anyagszükséglet: ……………………………………………………………………………. 

Szakszervízbe szállítás dátuma:………………………………………………………………. 

Javítás elvégzésének igazolása: 

……………………………..      ………………………….. 

    megrendelő                       karbantartó 
  

 

Á T V É T E L I   E L I S M E R V É N Y 

(készül 2 példányban) 

 

A mai napon, 2013………….hó……..napon átvettem, …………………………………………….név,  

………………………………………………lakcím, megrendelőtől, ………….darab ………………… 

……………………….típusú…………………………………………………………………….gépet,  

melyet a …………………………………………………………………………..szervízbe szállítottam. 

 

2013…………………hó………….nap 

 

………………………………………                                    ………………………………………. 

           megrendelő       karbantartó 

 

 
Á T V É T E L I   E L I S M E R V É N Y 

(készül 2 példányban) 

 

A mai napon, 2013………….hó……..napon átvettem, …………………………………………….név,  

………………………………………………lakcím, megrendelőtől, ……………………Ft, azaz 

……………………………………………….Ft-ot, a …………………………………………………... 

gép javításának, ………………………………………………………………….alkatrész költségeire. 

 

2013…………………hó………….nap 

 

………………………………………                                    ………………………………………. 

           megrendelő       karbantartó 

 



 

  

 
Á T V É T E L I   E L I S M E R V É N Y 

(készül 2 példányban) 

 

A mai napon, 2013………….hó……..napon átvettem, …………………………………………….név,  

………………………………………………lakcím, megrendelőtől, ……………………Ft, azaz 

……………………………………………….Ft-ot, a …………………………………………………... 

gép javításának szervíz költségeire. 

 

2013…………………hó………….nap 

 

………………………………………                                    ………………………………………. 

           megrendelő       karbantartó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Á T V É T E L I   E L I S M E R V É N Y 

(készül 2 példányban) 

 

A mai napon, 2013………….hó……..napon, ………………………………………………………név,  

………………………………………………lakcím, megrendelőtől, ……………………Ft, azaz 

………………………………………………………………………………………..Ft-ot, visszaadtam. 

2013…………………hó………….nap 

………………………………………                                    ………………………………………. 

           megrendelő       karbantartó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

M U N K A N A P L Ó 

(a projektasszisztens tölti ki) 

 

dátum: 2013………….hó……….nap 

 

ssz. megrendelő neve lakcíme, telefonszáma javítási probléma 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     
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20)     
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