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I. Alapvetı elképzeléseink 
 
Kál  Nagyközségben - Heves megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójával 
összhangban a  szociális szolgáltatásokat úgy kívánjuk megszervezni, hogy a lakosság 
rászoruló rétege helyben megkapja azt a segítséget, amire életviteléhez szüksége van. 
 
1) Célunk, hogy a szolgáltatásainkat olyan szinten tudjuk biztosítani, ami megfelel a  hazai 

jogszabályokban elıírtaknak, és az Európai Unió által megfogalmazott elvárásoknak. 
 

2) Preferált értékeink: 
 
  a) Lakosságunk szociális biztonsága 
  b) A meglévı szolgáltatások minıségének, színvonalának javítása,  
      minıségbiztosítás bevezetése  
  c) Hatékonyság: a rendelkezésre álló humán és gazdasági erıforrások lehetı 
       legoptimálisabb felhasználása 

  d) Önkéntes segítık bevonásával a társadalmi integráció elısegítése 
 
3) A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja:  

 
 a települések jelenlegi helyzetének pontos, átfogó megismertetése a döntéshozókkal, 
 hogy olyan szolgáltatásokat tudjanak biztosítani, amely koordináltan mőködik, és 
 teljes mértékben lefedi a helyi szükségleteket. 
 A társult 6 településen– Aldebrı, Kál, Kápolna, Kompolt, Nagyút és Tófalu - igénybe 
 vehetı szociális szolgáltatások biztonságos mőködtetése, az ellátás színvonalának 
 kiegyenlítése. 
 
II. A szociális szolgáltatástervezési koncepció feladata 
 
Segítse információkkal a döntéshozókat 
Jelöljön ki fejlesztési irányvonalat 
Segítse elı egy egységes szociális szolgáltató politika kialakulását a településen. 
 
Célterületek: 
 
A szociális ellátások és szolgáltatások szabályozása az Európai uniós jogharmonizációnak 
megfelelıen megtörtént. Folyamatos karbantartása szükséges 
Intézményi struktúrák felülvizsgálata 
Szociális ellátási formák integrált mőködtetése, fejlesztése 
Humán és pénzügyi erıforrás fejlesztés 
Kapcsolattartás a 

(a) Lakossággal, 
(b) A társult önkormányzatokkal 
(c) Intézményrendszerrel 
(d) Ellátotti körrel 
(e) Más intézményekkel 

 
 
III. A társult települések általános jellemzıi 
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A települések a Tarna-menti kistérséghez tartoznak, a 3-as autópálya északi oldalán, a Tarna 
folyó mellett helyezkednek el, Eger várostól, a megye központjától kb 20- 25 km-re. 
A települések megközelíthetık közúton és vasúton. Kál Nagyközség vasúti csomópont, a 
Budapest- Miskolci vonalon. Innét szárnyvonal indul, Kisújszállás felé. 
Helyi járatú tömegközlekedés nincsen, Kálból Eger autóbusszal és vonattal is megközelíthetı. 
Nagyúton csak vasúti, Kápolna, Tófalu és Aldebrı községekben csak autóbusz közlekedés 
van. 
 
1) Lakosság száma 
 A településeken összesen 9453 lakos él. 
 
2) Infrastruktúra 
 a) Víz-, villany-, gáz-, telefonhálózat kiépített mindegyik településen, kábel TV  
     bekötési lehetıség van. 
 b) Szennyvízhálózat kiépítés alatt áll. 
 
 
 c) Egészségügyi intézmények: 
 
 Kál Aldebrı Kápolna Kompolt Nagyút Tófalu 
Háziorvos 1,5 0,5 1 1 0,5 0,5 
Védınık 1,5 0,5 1 1 0,5 0,5 
Gyermekorvos 1   1   
Fogorvos 1 1  1   
Mentıállomás 1      
Fizikotherápia    1   
 
 
 d) Oktatási, nevelési intézmények: 
 
 Kál Aldebrı Kápolna Kompolt Nagyút Tófalu 
Iskola x x x x 4 oszt. Aldebrın 
Óvoda x x x x x Aldebrın 
Gimn. esti tag. x      
Mővel.ház x x x x x Aldebrın 
Könyvtár x x x x x Aldebrın 
Tanuszoda x      
 
 e) Szociális intézményünk integrált formában, Tarna-menti Szociális Központként 
     mőködik, székhelye: 3350. Kál, Fı út felsı 11-13. 
 
 f) Rendırség – 6 tagú körzeti megbízotti csoport mőködik a településeken. 
 
 g) Kál és Kompolt településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Kompolton és 
     Aldebrın Német Nemzetiségi Önkormányzat mőködik 
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IV. Helyzetfelmérés: 
 
Célcsoportok: Szakmai 

célkitőzés 
Intézmény Meg-

oldott 
Rész-
ben 
mego.  

Nem 
meg-
oldott 

Megoldandó  
feladat: 

Nagycsaládosok, 
veszélyeztetett 
gyermekek 

Családvédelem, 
családgondozás 

Gyermekjó-
léti szolgálat, 
családsegítı 
védınık, 
iskolai 
gyermek-
védelmi fel. 

X 
 

X 
X 
 

X 
 

   

Egyedülálló 
idısek, 
nyugdíjasok 

Alapellátási 
formák 
biztosítása, 
ellátási 
biztonság, 
tartalmas, szép, 
méltóságteljes 
idıskor 

házigondozó 
szolgálat, 
szociális 
étkeztetés, 
Idısek 
Klubja, 
Idısek ápoló- 
gond. 
otthona 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

   
Férıhely-
bıvítés 

Fogyatékos 
személyek 

Integráció a 
nevelési 
intézményekben, 
személyi segítés, 
közösségi ellátás 

Integrált 
ovodai, 
iskolai 
nevelés, 
Szoc. 
étkeztetés, 
házigond. 
Személyi 
segítés, 
tanácsadás 

 
 
 
 

X 
 

X 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
Személyi tárgyi 
feltételek 

Szenvedély-
betegek 

Társadalmi 
integráció, 
rehabilitáció 

Személyi 
segítés, Szoc. 
étkeztetés, 
házigond. 
család-segítés 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 
 

X  

Krízishelyzetben 
lévık, 
hajléktalanok 

Krízishelyzet 
elemzése, 
megfelelı 
ellátáshoz való 
hozzájuttatás, 
tanácsadás, eseti 
segély 

Családsegítı, 
Gyermekjólé-
ti szolgálat, 
önkorm. 
Szociális és 
gyámügyi üi. 

X 
 

X 
 
 

X 
 

  Megoldás nem 
minden esetben 
kielégítı. 
Elhelyezés 
lehetıségek 
megyei 
fenntartású 
intézményekben 
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V. Népességi adatok a mikrotérségben 
 
Település 
 

Állandó 
lakosság 

63 éves 
kortól 
férfiak 

63 éves 
kortól 
nık 

63 éves 
kortól 
összesen 

Idısek 
aránya  
%-ban 

Alapellátásban 
részesülık a 
településen 

Bentlakásos 
otthoni 
ellátásban r. 

Kál 3691 228 407 635 17 61 20 fı 
Kompolt 2106 129 250 379 18 62  
Nagyút 760 66 119 185 24 20  
Aldebrı 713 62 103 165 23 39  
Tófalu 597 43 89 132 22 27  
Kápolna 1586 94 159 253 16 24  
Összesen 9453 615 1127 1742 18,4 233 20 fı 
  
 
A mikrotérségben 9453 fı állandó lakos él, ebbıl 63 éves kortól 100 éves korig 1742 fı, tehát 
a lakosság 18,4%-a betöltötte a nyugdíjkorhatárt. 
Ebbıl 615 férfi, az össznépesség 6,5%-a és 1127 nı, az össznépesség 11,9%-a. tehát a 63 év 
feletti nık részaránya majdnem kétszer magasabb a férfiakénál.  
 
Az ellátottaink közötti felmérés alapján a jelenlegi arány: 27%-a férfi, 73%-a nı, ebbıl 
egyedülálló az ellátott nık 44%-a. 
Az egyedül maradók várhatóan az évek során egyre több segítséget fognak kérni. 
Idısebb korban gyakoribbak a megbetegedések, az idıs korúak jelentıs része nehéz 
élethelyzetében a családtagjaira számít, de mintegy 80 %-nak van életben lévı gyermeke és 
unokája, de kevesen élnek a hozzátartozóikkal egy háztartásban. Társadalmi kapcsolataik 
visszaszorultak, bár a községekben élı idısek inkább számítanak a rokoni, szomszédsági 
támogatásra, mint a városban élı társaik. 
Jelenleg 233 fı, az idıskorú lakosság 13,38%-a veszi igénybe valamilyen szolgáltatásunkat, 
ez 5 éves idıtartamra vetítve stabil, illetve enyhén emelkedı szintet mutat, ami elırevetíti a 
szolgáltatások iránti igény fennmaradását. 
Bentlakásos otthoni ellátás aránya az idıskorú lakossághoz viszonyítva: 
Az idıskorú lakosság 1,14%-a helyezhetı el az idısek otthonában. 
Az Idısek otthonában jelenleg elhelyezett személyek átlagéletkora 82 év. 
 
 
VI. Szociális jellemzık: 
 
Általánosan tapasztalható jelenség Magyarországon az idıskorúak arányának növekedése az 
össznépességen belül. 
Ennek következtében a lakosság elöregedése várható, amely fokozott igényt jelent az 
idısellátás intézményei iránt.  
 
1981-tıl a születések számának fokozatos csökkenése, illetve a stagnálás jellemzı, a 
születéskor várható életkor, az élettartam tekintetében pedig növekedés tapasztalható. 
Arányaiban nagy létszámot képviselnek az egyedülálló, özvegy idısek, akik a fiatalok 
elvándorlása miatt magukra maradtak. Jellegzetes a „mikro-család” a hagyományos 
nagycsaládokkal szemben. 
A fiatalok elhelyezkedése megnehezedett, ezért aki dolgozik, félti a munkahelyét, nem tudja 
családon belül vállalni az idısek, fogyatékossággal élı családtagok ellátását. 



 6 

 
A fogyatékossággal élı személyek hátrányos helyzetben vannak a munkavállalás területén, 
jövedelmük alacsony, az önellátásban korlátozottak, ha egyedül maradnak, nincs mögöttük a 
család, általában tartós bentlakásos intézmény igénybevételére kényszerülnek. 
 
Az alkoholbetegek száma emelkedik, ami a munkaképesség elvesztését vonja maga után. 
Elıbb vagy utóbb ezek az emberek megjelennek az ellátórendszerben, mint pénzbeli, vagy 
természetbeni segítségre szorulók. 
 
A roma lakosság körében nagyfokú elszegényedés tapasztalható, amely mögött többféle ok 
rejlik: munkanélküliség, magas gyermekszám, hátrányos szociokulturális örökség, rövidlátó 
életszemlélet stb. A szociális ellátórendszerben fıként a gyermekvédelmi és fogyatékos 
ellátásban, családsegítı szolgálatban jelentkeznek. 
 

VII. Személyes gondoskodást nyújtó intézmények, nyitvatartási rendjük 
 
A feladatok ellátására Szociális Központot hoztunk létre, amely integrált keretek között 
biztosít személyes gondoskodást. 
 

1) Székhely 
 

Kál   889921 Szociális étkeztetés 
 889922 Házi segítségnyújtás 
 881011 Idısek nappali ellátása 
 873011 Idıskorúak tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó ellátása 
 873013 demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
 889924 Családsegítés 
 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
  
Nyitva tartás: Hétfıtıl csütörtökig 8-15.30-ig, pénteken 8-14-ig. 
 
 2) Telephelyek: 
 
Kompolt, Gondozási Központ 
 889921 Szociális étkeztetés 
 889922 Házi segítségnyújtás 
 889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
 881011 Idısek nappali ellátása 
 889924 Családsegítés 
 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
Nyitvatartás: Hétfıtıl csütörtökig 8-15.30-ig, pénteken 8-14-ig. 
 
Aldebrı, Gondozási Központ 
 889921 Szociális étkeztetés 
 889922 Házi segítségnyújtás 
 889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
 881011 Idısek nappali ellátása 
 889924 Családsegítés 
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 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
Nyitvatartás: Hétfıtıl csütörtökig 8-15.30-ig, pénteken 8-14-ig. 
 
Tófalu, Gondozási Központ 
 889921 Szociális étkeztetés 
 889922 Házi segítségnyújtás 
 889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
 881011 Idısek nappali ellátása 
 889924 Családsegítés 
 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
Nyitvatartás: Hétfıtıl csütörtökig 8-15.30-ig, pénteken 8-14-ig. 
 
Kápolna 
 889921 Szociális étkeztetés 
 889922 Házi segítségnyújtás 
 889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
 889924 Családsegítés 
 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
Nyitvatartás: Hétfıtıl csütörtökig 8-15.30-ig, pénteken 8-14-ig. 
 
Nagyút 
 889921 Szociális étkeztetés 
 889922 Házi segítségnyújtás 
 889924 Családsegítés 
 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
Nyitvatartás: Hétfıtıl csütörtökig 8-15.30-ig, pénteken 8-14-ig. 
 

3) Feladatmutatók 
 

Ellátási formák férıhelyei Szolgáltatást 
nyújtó hely 
szerint 

Idısek 
Otthona 

Szociális 
étkeztetés 

Házi 
segítségnyújtás 

Idısek nappali 
ellátása 

Kál 20 fı 65 20 25 
Kompolt  65 18 25 
Aldebrı  40 3 20 
Tófalu  20 8 10 
Kápolna  30 18 0 
Nagyút  20 8 0 
Összesen  240 75 80 
 
4) Idısek otthona  -  20 férıhely, amelybıl 6 emelt szintő ellátást nyújtó. 
Ellátásra várakozók száma: 28 fı, ebbıl 5 fı sürgıs elhelyezést igényelt. 
 
A Szociális Törvény hatálya alá tartozó pénzbeni ellátások biztosítottak. 

5) Az intézmény szervezeti felépítése 
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Az Intézményt a Tarna-menti Szociális Intézményfenntartó Mikrotársulása tartja fenn, Kál 
Nagyközség Önkormányzatát gesztorként megbízza az intézmény mőködtetésével. 
 
A megbízott intézményvezetı közvetlen irányítása alá tartoznak 
 a Gondozási Központok vezetıi 
 amely településen nincs vezetı, a gondozónık. 
 családgondozók 
 
A Gondozási Központok vezetıinek irányítása alá tartoznak  
 Az Idısek Klubjainak gondozói 
 Házi gondozónık 
 Technikai alkalmazottak 
 
Az intézményvezetı szakmai helyettesei 
   Gondozási Központok vezetıi 

Szervezeti felépítési ábra: 
 

Tarna-menti Szociális Inrézményfenntartó Mikrotársulás  
 
 
 
   Kál Nagyközség Önkormányzata (gesztorként) 

 
Tarna-menti Szociális Központ vezetıje 

 

 
 
Kál, Idısek K.    Kompolt IK.     Aldebrı IK.      Tófalu IK.    Kápolna,        Nagyút   család- 
 Vezetı                     vezetı  vezetı          vezetı  gondozónık gondozónı gondozók 

 
IK gond.              IK gond         IK gond           IK gond 
       Házigondozók   Házigond.   Házigond.   Házigondozó 

 

Az intézmény képviselete: 
Az intézmény képviseletét az intézmény vezetıje látja el. 
 



 
 
VIII. Finanszírozás: 
 
A településeken magánszemélyek, civil szervezetek vagy egyházak  által fenntartott szociális 
ellátórendszer nincs. 
 
A szociális intézmény gesztor települése 
   
  Kál Nagyközség Önkormányzata  
  3350. Kál, Szent István tér 2. 
 
A fenntartáshoz szükséges bevétel: 
  

� Állami normatívából, 
� Önkormányzati hozzájárulásból, 
� Személyi térítési díjakból, 
� Egyszeri hozzájárulások befizetésébıl 
� esetlegesen pályázati összegekbıl származik. 

 
 
IX. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok:  
 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
 
1/2000. ( I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl 
 
188/1999. ( XII. 16.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mőködésének 
engedélyezésérıl. 
 
9/1999. ( XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételérıl. 
 
29/1993. ( II. 17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról. 
 
8/2000. ( VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végzı 
személyek adatainak mőködési nyilvántartásáról. 
 
Alapító okirat 
 
Kál nagyközség Önkormányzatának 4/2011. (I1. 10.) rendelete a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról 
 
Kál nagyközség Önkormányzatának  16/2013.(IX.24.) rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. 
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X. Terveink a jövıre nézve: 
 
 A meglévı szolgáltatások fenntartása mellett: 
 

1. Minıségbiztosítási rendszer kialakítása 
 
2. Szociális térkép készítése a településeken. 
 
 
3. Fogyatékos személyek közösségi ellátása létrehozási feltételeinek 

vizsgálata, feltételek megteremtése. 
 
4. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás kiterjesztése +2 településen 

 
5. Támogató szolgálat létrehozási feltételeinek vizsgálata. 

   
6. A fennálló nagy igények miatt a bentlakásos otthon bıvítési lehetıségeinek 

és a létszámbıvítés lehetıségének keresése. 
 
 
 
 
 
 
Kál, 2013. szeptember 16. 
 


