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Egyszerő szótöbbség 

 
 

Tisztelt Közgyőlés! 
 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
6.§ (4) bekezdése alapján a polgármester évente legalább egyszer beszámol a képviselı-
testületnek a társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl és a társulási cél megvalósulásáról. 
Figyelemmel a jogszabályi rendelkezésekre beszámolómat az alábbiakban terjesztem a Tisztelt 
Közgyőlés elé. 
 
2007. október 01. napján 16 önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 41. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. 8.§.-ának 
rendelkezése szerint, valamint az Szt. irányadó elıírásai értelmében a házi segítségnyújtás, a 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás, az idısek és fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatások 
megvalósítására, a Szociális Központ közös fenntartásában állapodtak meg. 
 
2007. november 15. napján a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és a Szekszárd 
és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás feladat-ellátási megállapodást kötött a fenti 
szociális szolgáltatások kistérségi feladatellátás keretén belül történı ellátására. 
 
2010. szeptember 1-tıl a tolnai Idısek Otthonát is a Társulás mőködteti, ezért a Társulás neve 
„Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás” lett. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 
meghatározza az állam, ill. az önkormányzatok által biztosított egyes szociális ellátások formáit, 
szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésük 
garanciáit. 
 
A 2010-es év kiemelt feladata az Alapszolgáltatási Társulás által felvállalt alapszolgáltatásoknak 
az elızı évekhez hasonló színvonalú mőködtetése, a csökkenı állami normatívák mellett. 
 
A Szociális Központ intézményei által végzett szociális szolgáltatási tevékenység 2010. évben 
az alábbiak szerint alakult: 
 
A Szociális Központ a szociális alapszolgáltatások keretében gondoskodik 

- a szociális étkeztetésrıl, 
- a házi segítségnyújtásról, 
- a jelzırendszeres házi segítségnyújtásról, 
- az idısek nappali ellátásáról, 
- a fogyatékosok nappali ellátásáról. 

 
  1. A szociális étkeztetés keretében gondoskodunk azon személyek napi egyszeri meleg 
étkeztetésérıl, akik ezt önmaguk részére koruk, egészségi állapotuk és/vagy szociális helyzetük 
miatt- nem képesek biztosítani. 
 
A szociális étkeztetés igénybevétele intézményünknél 2010 évben kétféleképpen történik: 
         - az étel fızıhelyen vagy kiosztó helyen éthordóba adagolásával, 
         - az étel -az intézmény szervezésében történı- kiszállításával. 
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A szociális étkeztetést csak Szekszárd városában biztosítjuk, igény szerint az év minden napján, 
ill. a Decsi idısek klubjában. 
 
A szolgáltatást 2010. évben 336 fı vette igénybe (2008-ban 231 fı, 2009-ben 273 fı), a dec.31-i 
záró létszámunk 271 fı. 
 
Az étkeztetésben részt vevık kor szerinti megoszlása: 
 18-39 40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-89 90- 
férfi 14 41 9 11 9 5 16 3 
nı 12 33 12 12 15 17 54 8 
 
Az étkeztetés intézményi térítési díját évente, az elızı évi önköltség, valamint az állami 
normatív hozzájárulás figyelembevételével a Közgyőlés határozza meg. Az étkeztetés 
intézményi térítési díja 2010 évben 530,- Ft/ebéd, kiszállítva 580,-Ft. 
A személyi térítési díjat az étkezést igénybevevı családi jövedelme alapján számítjuk. Ettıl 
eltérı (csökkentett, vagy ingyenes étkezés) személyi térítési díjat, a szociális bizottság állapíthat 
meg méltányosságból. 2010 évben 15 fı kapott egyedi kedvezményt. 

  
2. Házi segítségnyújtás: azon személyek részére nyújtott ellátás, akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erıbıl nem képesek, és róluk más nem gondoskodik. Célunk a jogosult önálló 
életvitelének fenntartása fizikai, szociális, mentális szükségleteinek megfelelıen, saját 
lakókörnyezetében. 
 
Házi segítségnyújtás keretében: 

• Alapvetı gondozási, ápolási feladatokat látunk el, 
• Személyi és lakókörnyezeti higiéné biztosításában nyújtunk segítséget, 
• Segítı kapcsolat kialakítása és fenntartása, 
• Szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése, 
• Veszélyhelyzet elhárítása. 

 
A házi segítségnyújtás igénybevételi eljárása változatlan. Az ellátottak gondozási szükséglet, 
valamint egyéni jövedelemvizsgálatot követıen vehetık fel. A vizsgálatot az elızı év 
gyakorlatától eltérıen 2010. évben nem egy független szakértıi bizottság, hanem az 
intézményünk végzi. 
Gondozási szükségletfelmérés alapján, az orvos javaslatának figyelembevételével és az ellátott 
igénye szerint történik a gondozás. A hatályos jogszabály max. 4 óra gondozási idıt engedélyez, 
ha 4 órán túli a vizsgált személy gondozási szükséglete, idısotthoni ellátásra jogosult. 
 
Szekszárd városban 2010-ben házi gondozásban részesült 80 fı (2009-ben 75 fı), december 
31-én 56 fı a záró ellátotti létszám.  
 
Az ellátottak megoszlása gondozási szükséglet szerint Szekszárdon: 
1 órás gondozási szükséglet:   34 fı 
2 órás gondozási szükséglet:   17 fı 
3 órás gondozási szükséglet:       6 fı 
4 órás gondozási szükséglet:       6 fı 
4 órán túli gondozási szükséglet:  17 fı 
 
A gondozásért óradíjat kell fizetni, melynek összege 2010. évben 460,- Ft/óra volt. 
 



 

     4 

Társult települések: 
Harcon 2010-ben házi gondozásban részesült 24 fı, december 31-én 20 fı a záró ellátotti 
létszám.  
Kétyen 2010-ben házi gondozásban részesült 9 fı, december 31-én 9 fı a záró ellátotti létszám.  
Murgán  2010-ben házi gondozásban részesült 4 fı, december 31-én 4 fı a záró ellátotti létszám.  
Felsınánán 2010-ben házi gondozásban részesült 14 fı, december 31-én 11 fı a záró ellátotti 
létszám. 
İcsényen 2010-ben házi gondozásban részesült 15 fı, december 31-én 13 fı a záró ellátotti 
létszám. 
Decsen 2010-ben házi gondozásban részesült 16 fı, december 31-én 12 fı a záró ellátotti 
létszám. 
Tengelicen 2010-ben házi gondozásban részesült 18 fı, december 31-én 14 fı a záró ellátotti 
létszám. 
 
A társult településeken 2010-ben házi gondozásban részesült összesen 100 fı (2009-ben 93 fı), 
december 31-én 83 fı a záró ellátotti létszám. 
 
Az ellátottak megoszlása gondozási szükséglet szerint a társult településeken: 
1 órás gondozási szükséglet  63 fı 
2 órás gondozási szükséglet  18 fı 
3 órás gondozási szükséglet    7 fı 
4 órás gondozási szükséglet    4 fı 
4 órán túli gondozási szükséglet    6 fı 
2 fı nem rendelkezik gondozási szükséglet vizsgálattal, határozott idejő megállapodás miatt. 
Tengelicen a térítési díj: 200 Ft/óra. A többi településen térítésmentes az ellátottak számára a 
szolgáltatás. 

Megfigyelhetı, hogy az étkeztetésben és a házi segítségnyújtásban 2010. évben 516 idıs 
emberrel volt napi kapcsolatunk, szemben a 2008. évi 351, ill. a 2009. évi 411 fıvel.  
 
Az házi segítségnyújtásban részt vevık kor szerinti megoszlása: 
 18-39 40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-89 90- 
férfi  5  1 1 3 6 4 
nı 1 5 3 10 24 18 51 7 
 
Nem csökkent az igény a hétvégi, ill. az ünnepnapokon végzett étkeztetés és gondozás iránt. 
2010. évben 114 fı vette igénybe e szolgáltatásunkat. İk szinte kivétel nélkül egyedülálló idıs 
emberek, akiknek a hétvégi fızés is komoly gondot okoz. Ezt a szolgáltatást csak Szekszárd 
városban biztosítjuk. 
 
Lehetıségeinkhez mérten a házi segítségnyújtásban továbbra is biztosítani tudjuk a korszerő 
gondozás (gondozók munkáját megkönnyítı) technikai feltételeit (pl.: kórházi ágy, szoba WC, 
járókeret, stb.). Ezen túlmenıen, az általunk nem gondozottaknál is biztosítjuk a segédeszköz 
kölcsönzés lehetıségét. 
A felmerült étkeztetési és gondozási igényeket minden esetben fel tudtuk vállalni. Az igény 
indokolatlansága, ill. kapacitás hiány miatt senkit nem kellett elutasítani. 
A házi segítségnyújtásban foglalkoztatott valamennyi fıállású és tiszteletdíjas dolgozó 
rendelkezik a munkakörére elıírt szakképesítéssel. A gondozók munkájára panasz nem, vagy 
csak elvétve érkezett, amit rövid úton orvosolni tudtunk. 
 
3. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: 
A szolgáltatás 2003 decemberétıl áll a rászoruló idısek rendelkezésére. 
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A jelzırendszeres házi segítségnyújtás 24 órás ellátást, felügyeletet biztosít azon személyek 
számára, akiknél ezt koruk (65 év felett), ill. egészségi állapotuk (fogyatékosság, pszichiátriai 
betegség) indokolja. A szolgáltatás segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, 
krízishelyzetben lehetıséget nyújt az ellátást igénybevevı személynél történı gyors 
megjelenésre és segítségnyújtásra. 
 
Az jelzırendszeres házi segítségnyújtásban részt vevık kor szerinti megoszlása: 
 18-39 40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-89 90- 
férfi  2   2 4 7 1 
nı   2 7 16 19 51 5 
 
2010. évben 110 készülékkel (80 db Szekszárdon, 30 db a társult településeken) mőködött a 
szolgálat. 
A tárgyévben 136 fı vette igénybe a szolgáltatást. 2010. december 31.-én 116 fı volt 
bekapcsolva a rendszerbe (6 esetben házaspároknál van 1-1 készülék). 
 
Tárgyévben 146 riasztás történt, ebbıl 86 volt indokolt hívás. 24 esetben azonnali intézkedésre 
(mentı, ügyeletes orvos hívása) volt szükség. 
 
A diszpécserközpont a Mérey u. 42. sz. alatti idısek otthonában található. A napközbeni 
ügyeletet a központ, a munkaidın túli ügyeletet Szekszárdon 7, a társult településeken 6 fı 
szakképzett gondozónı látja el készenléti rendszerben. 
A segélyhívást követıen, minden esetben, 20 percen belül a helyszínre érkezett a gondozónı. 
A szolgáltatásért térítési díjat az ellátottnak nem kell fizetni. A költségeket jelenleg még fedezi a 
pályázati úton elnyert támogatás. A diszpécserközpont a saját készülékek mellett fogadja a 
Tolnai mikro térségben kihelyezett készülékek jelzéseit is, amiért rendszerhasználati díjat fizet 
Tolna városa. 
2010. évben a jelzırendszeres házi segítségnyújtásra jelentkezı igényeket folyamatosan ki 
tudtuk elégíteni, a várakozási idı minimális volt. 

 
4. Idısek nappali ellátása: 
 
Az idısek nappali ellátását biztosító intézmények azok számára nyújtanak ellátást, akiknek van 
ugyan saját otthonuk, de napközbeni tartózkodásuk, étkeztetésük, tartalmas elfoglaltságuk saját 
otthonukban nem megoldott. 
        
A Szociális Központ ezen ellátást 5 Idısek Klubjában biztosítja, összesen 150 férıhellyel. Az 
intézmények területi elhelyezkedésük következtében gyakorlatilag a teljes várost lefedik. 
 
2010. évben Szekszárdon 113 fı, Decsen 57 fı vette igénybe a nappali ellátás szolgáltatásait, 
december 31.-én a záró létszám 91 fı, ill. 34 fı volt. 
 
         Az idısek klubjainak férıhely kihasználtsága Szekszárdon: 
 
                                        engedélyezett                     felvett 
                                         férıhely                            létszám 
 2006.12.31. 100   98 
 2007.12.31. 100 101 
                   2008.12.31.       100 104 
 2009.12.31. 100   93 
 2010.12.31. 100   91 
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         Az idısek klubjainak férıhely kihasználtsága Decsen: 
 
                2008.12.31.         50    38 
                2009.12.31. 50 50 
                2010.12.31. 50 34 
 
Az idısek nappali ellátásában részt vevık kor szerinti megoszlása: 
 18-39 40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-89 90- 
férfi  4 7 5 6 7 13 1 
nı  8 6 8 9 22 26 3 
 
A feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. 
Valamennyi nappali intézményünk otthonos, jól felszerelt, az idısek fizikai szükségleteit és 
kulturális igényeit kielégíti. A szakdolgozók ezen felül nagy hangsúlyt fektetnek a mentális 
gondozásra, a közösségi élet megszervezésére, de odafigyelnek a gondozottak egyéni 
problémáira is, és segítenek azok megoldásában. Az intézmények között jó az együttmőködés, 
sok közös kulturális rendezvényt szervezünk, amely lehetıvé teszi új kapcsolatok kialakítását, és 
a régiek ápolását. Egyik idısek klubja (Rákóczi utcai) határozott idejő mőködési engedéllyel 
rendelkezik, mivel ezen intézményünkben nem biztosított az akadálymentes közlekedés.  
 
A szolgáltatás intézményi térítési díja 2010. évben Szekszárdon 530,- Ft, Decsen 240,- Ft volt. 
2008 januárjától lehetıségünk van azon klubtagjaink szállítására, akik önerejükbıl nem képesek 
közlekedni. Ezzel a kezdeményezéssel kívánjuk biztosítani az egyenlı esélyő hozzáférést a 
szolgáltatáshoz, s egyben javíthatjuk az intézményeink kihasználtságát is. A szállítással sikerült 
bekapcsolni a déli városrészt is a nappali ellátásba. A jelentkezı igényeket folyamatosan ki 
tudjuk elégíteni, várakozó nincs. 
 
5. Fogyatékosok nappali ellátása: 
 
 Az intézmény célja kettıs: 

a. Súlyos és halmozottan fogyatékos tanköteles korú gyermekek komplex személyiség és 
képességfejlesztése, a képzési kötelezettség teljesítése, valamint a nappali szociális 
ellátás biztosítása. 

b. Már nem tanköteles korúak nappali szociális ellátása, gondozása, foglalkoztatása, felnıtt 
szocializációs minták elsajátíttatása. 

 
Engedélyezett létszámunk 22, december 31.-én a felvett gondozottak száma 22. 2010. évben 25 
fı részesült az ellátásban. 
 
Az intézmény szakmai munkáját, a célban meghatározott képzést, fejlesztést, foglalkoztatást 
egy-egy szociálpedagógus, gyógypedagógus, óvónı végzi. A mindennapi munkát segítı négy 
gondozó is rendelkezik az elıírt szakképesítéssel. 
Heti 2-2 órában egy szomatopedagógus végez úszásterápiát, szociális munkás zeneterápiát, 
illetve táncterápiát az intézményben. 
2010 évben gyakorlatilag minden igényt ki tudtunk elégíteni, felvételre várakozó jelenleg nincs. 
Intézményünk tagja a Speciális Mővészeti Mőhely Egyesületnek. Ennek köszönhetıen részt 
vehettünk a nemzetközi, valamint a regionális kulturális fesztiválon.  
Az intézmény csakúgy, mint a Szociális Központ valamennyi egysége, terephelye a városban 
mőködı közép- és felsıfokú szociális képzı intézményeknek. 
Rendszeres és folyamatos a kapcsolatunk a hasonló profilú alapítványokkal, intézményekkel, 
mint pl. az „Önálló Életért Alapítvány”, a „Kék Madár Alapítvány”, az „ÉFOÉSZ”,stb. 
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 Gyógypedagógiai munka: a 6-16 éves korosztálynál a képzési kötelezettség teljesítése, 
ellátottanként heti 3 órában. 2010 évben ez 3 fiatalt érintett. A 16. életévüket betöltöttek, értelmi 
és szomatikus képességeiknek megfelelıen  részesülnek képesség és személyiség fejlesztı 
foglalkoztatásban. 

A kézmőves mőhelyben különbözı technikákkal dolgoznak a fiatalok: szövés, festés, 
hímzés, gyöngyfőzés, papírhajtogatás, csuhézás, üvegfestés. 
Programjaink: zenehallgatás, úszás, fızés, torna, könyvtár-, mozi-, színház-, 
múzeumlátogatás, ünnepeinkrıl való megemlékezés, piac- és boltlátogatás,       
természetjárás, kirándulás, névnapok megtartása, stb. 

 Nagy sikernek örvend most már évek óta az állatkerti kirándulás, ill. a Balatonlellei üdülés. 
 
 
Az intézmény gazdálkodása: 
 
Létszám és bérgazdálkodás: 
Az intézmény engedélyezett létszáma 2010. december 31-én 106,5 fı, melybıl 41 fıt 
foglalkoztatunk az Alapszolgáltatási Társulás feladatainak ellátására. 
A 2009. évhez hasonlóan sajnos ez évben is csak a közalkalmazotti törvény által garantált soros 
lépések miatt növekedett azoknak az illetménye, akik erre jogosultak voltak. 
Az elızı évhez hasonlóan, de annál jóval szerényebb mértékben került sor év végén a 
többletteljesítmények elismerésére. A díjazás költségkímélı módon – ajándék utalvány és 
üdülési csekk – került kifizetésre. 
 
A dolgozók képzésére, továbbképzésére folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk. A jogszabályi 
elıírásoknak megfelelıen szakdolgozóink részt vesznek a kredit pontot adó továbbképzéseken, 
ill. mi magunk is szervezünk ilyen képzéseket.  
2010. évben a szociális továbbképzésre lehívott és teljes egészében felhasznált normatív 
támogatás 843.000,- Ft volt. 
Az intézményben a szakképzettségi arány 100 százalékos, tehát minden munkavállaló 
rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú végzettséggel. 
 
Az intézmény költségvetésében a személyi juttatások és azok járulékainak aránya 59%. Ez 
fıként abból adódik (az egyes intézmények összehasonlításában), hogy kevés a felsıfokú 
végzettséggel rendelkezı munkavállaló, így az egy fıre jutó jövedelem is alacsony. 
 

Az Alapszolgáltatási Társulás feladatellátásához kapcsolódó pénzügyi teljesítés 
2010. évben (adatok e.Ft) 

 
Teljesítési mutató 

Jogcím 
Eredeti 

elıirányzat 
Módosított 
elıirányzat 

Teljesítés 
Eredeti Módosított 

Teljesítés 
megoszlása 

Mőködési bevételek 43 118 43 475 37 640 87% 87% 27% 

Felügyeleti szertıl kapott támogatás 99 457 102 461 103 389 104% 101% 73% 

 -  Normatív támogatás 45 711 45 711 44 460 97% 97%  

 - Kistérségi normatív támogatás 9 060 9 060 8 880 98% 98%  

 - Önkormányzati kiegészítı tám. 44 686 47 690 50 049 112% 105%  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 142 575 145 936 141 029 99% 97% 100% 

Személyi juttatások  67 647 68 481 66 855 99% 98% 47% 

Munkaadót terhelı járulékok 17 033 17 246 16 255 95% 94% 12% 

Dologi és egyéb folyó kiadások 57 895 60 209 57 919 100% 96% 41% 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 142 575 145 936 141 029 99% 97% 100% 
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A társulásban érintett önkormányzatokkal a pénzügyi elszámolásra a vonatkozó jogszabályok és 
a társulási megállapodás alapján kerül sor. 
 
 
 
A társulás pénzügyi adatai: 
 
A Társulások finanszírozási forrásai és a fenntartással és mőködéssel kapcsolatos költségei az 
alábbiak szerint alakultak 2010. évben:  
 
 
 
 

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 

2010. évi pénzügyi elszámolás 

TOLNA 

Szociális Központ Tolnai tepelhelyére 2010. évre igényelt normatív támogatása 

Lehívott normatíva:(Mutató) 
Fajlagos 
mutató 

Kistérségi 
normatíva 

Tolna 
Alap 

normatíva 
Kistérségi 
normatíva 

Mindösszesen 

12.bca Idıskorúak ápoló-gondozó 
otthoni ellátása  635 650 60 000 42 26 697 300 2 520 000 29 217 300 

II.3.  Szociális továbbképzés és 
szakvizsga 9 400   

10 
94 000 0 94 000 

Lehívott normatíva összesen:   26 791 300 2 520 000 29 311 300 

Intézményi mőködési bevételek 39 278 979 

2009. évi pénzmaradvány átvétele 5 515 000 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 74 105 279 

Intézményi mőködési kiadások -69 858 844 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: -69 858 844 

ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYE (MARADVÁNY):  4 246 435 
 
 



 

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 

2010. évi pénzügyi elszámolás 

DECS 

Szociális Központ Tolnai tepelhelyére 2010. évre igényelt normatív támogatása 

Lehívott normatíva:(Mutató) 
Fajlagos 
mutató 

Kistérségi 
normatíva 

DECS 
Alap 

normatíva 
Kistérségi 
normatíva 

Mindösszesen 

11. ca    Szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen 
biztosítják   100% 221 450 40 000   0 0 0 
12. cb    Szociális étkeztetést és IK együttesen biztosítják         
65% 143 943 30 000 31 4 462 218 930 000 5 392 218 

11. cc     Szociális étkeztetést biztosítanak     25% 55 363     0 0 0 

11. cd     Házi segítségnyújtást biztosítanak     75% 166 088 40 000 13 2 159 138 520 000 2 679 138 

11. ce     Idıskorúak nappali intézményi ellátása       40% 88 580 30 000 2 177 160 60 000 237 160 

11. g  Fogyatékosok nappali intézményi ellátása 405 600 30 000   0 0 0 

12. ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 710 650 60 000   0 0 0 

12.bca Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása  635 650 60 000   0 0 0 

II.3.  Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400   2 18 800 0 18 800 
Lehívott normatíva összesen:   6 817 315 1 510 000 8 327 315 

Intézményi mőködési bevételek 2 216 905 

2009. évi pénzmaradvány átvétele 0 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 544 220 

Intézményi mőködési kiadások -12 741 668 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: -12 741 668 

ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYE (FIZETEND İ):  -2 197 448 
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Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 
2010. évi pénzügyi elszámolás 

İCSÉNY, HARC, ZOMBA, FELSİNÁNA, KÉTY, MURGA, TEGELIC  

települések együttes elszámolása 

Szociális Központ Tolnai tepelhelyére 2010. évre igényelt normatív támogatása 

Lehívott normatíva:(Mutató) 
Fajlagos 
mutató 

Kistérségi 
normatíva 

HGSZ 
társulás 

Alap 
normatíva 

Kistérségi 
normatíva Mindösszesen 

11. ca    Szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen 
biztosítják   100% 221 450 40 000   0 0 0 
12. cb    Szociális étkeztetést és IK együttesen biztosítják         
65% 143 943 30 000   0 0 0 
11. cc     Szociális étkeztetést biztosítanak     25% 55 363     0 0 0 
11. cd     Házi segítségnyújtást biztosítanak     75% 166 088 40 000 58 9 633 075 2 320 000 11 953 075 
11. ce     Idıskorúak nappali intézményi ellátása       40% 88 580 30 000   0 0 0 
11. g  Fogyatékosok nappali intézményi ellátása 405 600 30 000   0 0 0 
12. ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 710 650 60 000   0 0 0 
12.bca Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása  635 650 60 000   0 0 0 
II.3.  Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400     0 0 0 

Lehívott normatíva összesen:   9 633 075 2 320 000 11 953 075 
Intézményi mőködési bevételek 409 357 

2009. évi pénzmaradvány átvétele 0 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 12 362 432 

Intézményi mőködési kiadások -12 191 561 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: -12 191 561 

ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYE (MARADVÁNY):  170 871 
 



 
2011. évben szeretnénk tovább növelni az ellátás színvonalát. Ennek érdekében folyamatosan 
figyeljük a pályázati lehetıségeket.  
Az intézmény gazdálkodását évek óta a megszorítások, és a takarékosság jellemzi. Ennek 
ellenére, kihasználva a belsı és külsı lehetıségeket, biztosítani tudtuk a színvonalas ellátást, 
gondozást. 
Összességében elmondható, hogy a társulás létrehozására irányuló cél, mely az intézmények 
gazdaságosabb mőködését, a csökkenı finanszírozás ellensúlyozását, továbbá a szociális ellátás 
színvonalának növelését jelenti, a szakmai együttmőködés maximális kihasználásával sikerül 
elérni. 
 
 
Szekszárd, 2011. április 15. 
 
 

Horváth István 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdése 
alapján a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás 2010. évi 
mőködésének tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint a társulás szakmai és pénzügyi 
beszámolóját elfogadja. 

 
2. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt a társulásban érintett önkormányzatok részére a beszámoló 

megküldésére. 
 
Határidı: 2011. április 28. 
Felelıs: Horváth István polgármester 


